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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 60/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0702278-20.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) MARCELA MELLO RIBEIRO, matrícula nº. 

30661, nomeado (a) pela Portaria n.º 0549/2015-GRHFC, de 18/11/2015, 

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

Gabinete do Juiz - Juizado Especial da Fazenda Pública - SDCR, com 

efeitos a partir de 01/02/2018.

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

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

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 61/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

007808-49.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) ANA MARIA RIBEIRO, matrícula nº. 

34579, nomeado (a) pela Portaria n.º 0305/2017-GRHFC, de 14/06/2017, 

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

Gabinete do Juiz - Juizado Especial da Fazenda Pública - SDCR, com 

efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) ANA MARIA RIBEIRO, matrícula nº. 

34579, portador(a) do RG nº. 928243 SSP/MT e CPF nº. 617.032.221-72, 

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

Gabinete do Juiz - Juizado Especial da Fazenda Pública - Dr.ª Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 62/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

007448-17.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) ANNA PAULA FERNANDES DELGADO, 

portador(a) do RG nº. 23530804 SSP/MT e CPF nº. 025.993.971-46, para 

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

Juiz - Juizado Especial da Fazenda Pública - Drª. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994076 Nr: 20530-94.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UILZANIA SOBRINHO 

CASTANON SALUSTIANO - OAB:16090/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$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):

 Cod. Proc.: 77157 Nr: 18049-18.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCORP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAN THIAGO GARCIA DE 

ARAÚJO - OAB:9695, VICTOR HUGO MIGUELON RIBEIRO CANUTO - 

OAB:265062

 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$ 

306,23 (trezentos e seis reais e vinte e três 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):

 Cod. Proc.: 61533 Nr: 6438-44.1997.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SACCO NETO - 

OAB:154.022/SP

 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$ 

82,20 (oitenta e dois 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):
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 Cod. Proc.: 444971 Nr: 19782-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLONE GARCIA VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/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$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925069 Nr: 46540-15.2014.811.0041

 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: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRÍSTYNY L.G. DE ALMEIDA - 

OAB:16.279, JOSÉ EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - OAB:13.196

 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$ 

505,09 (quinhentos e cinco 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$ 128,24(cento e vinte 

e oito 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):

 Cod. Proc.: 18181 Nr: 2423-32.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRESAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS QUIOTA, MARINA BONATTO 

QUIOTA, RENATO BONATTO QUIOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

771,04 (setecentos e setenta e um reais e quatro 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):

 Cod. Proc.: 81684 Nr: 2012-81.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN BULHÕES SPNELLI, Mônica Carvalho 

Spinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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$ 

733,32 (setecentos e trinta e três reais e trinta 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82060 Nr: 1787-32.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): JOÃO RAFAEL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/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$ 

306,30 (trezentos e seis 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):

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 3810-48.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE STELATTO, ZEFERINA STELLATO, 

EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, Mariana 

Sobreira Matias - OAB:20722/O, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10.825, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 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$ 

349,30 (trezentos e quarenta e nove 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):

 Cod. Proc.: 9696 Nr: 181-08.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO UBIDA ONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446

 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$ 

377,70 (trezentos e setenta e sete reais e setenta 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):

 Cod. Proc.: 76884 Nr: 2419-58.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBEM THIAGO DE SOUZA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/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$ 

256,67 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete 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):

 Cod. Proc.: 17809 Nr: 13433-34.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMARCO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAVIERO AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON LUÍS NASSER DE MELLO - 

OAB:5.123/MS, JOÃO CELESTINO - OAB:2716-A/MT, PAULO TADEU 

HAENDCHEN - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO RICARDO MATTANA 

CAROLLO - OAB:9.443/PR, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5669

 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$ 

322,56 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis 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):

 Cod. Proc.: 907584 Nr: 35279-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONAR LUIS PASSAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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$ 

523,01 (quinhentos e vinte e três reais e um centavo), 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$ 146,16(cento e 

quarenta e seis reais e dezesseis 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):

 Cod. Proc.: 758778 Nr: 11038-83.2012.811.0041

 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: SUELY BATISTA LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A - CREDITO FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128.457/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$ 

731,66 (setecentos e trinta e um 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$ 

354,81(trezentos e cinquenta e quatro 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133801 Nr: 24530-06.2016.811.0041

 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: LUCEMIR SOCORRO REGINO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do 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$ 

516,59 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta 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$ 

139,74(cento e trinta e nove reais e setenta 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), 
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preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887469 Nr: 21572-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADOLFO FELIPE DO NASCIMENTO, 

MÁRCIA MARIA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/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$ 

715,75 (setecentos e quinze reais e setenta e cinco), 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), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 338,90(trezentos e trinta e oito reais 

e noventa 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):

 Cod. Proc.: 15770 Nr: 1499-79.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE NEI SOARES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária JR Móveis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON SOARES NETO - 

OAB:15.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:4234-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$ 

445,10 (quatrocentos e quarenta e cinco 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735049 Nr: 31392-66.2011.811.0041

 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: ANTONIO PORTO NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

698,31 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta 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$ 

321,46(trezentos e vinte e um reais e quarenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436615 Nr: 14932-38.2010.811.0041

 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: HERBERT COSTA THOMANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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$ 

505,09 (quinhentos e cinco reais 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 sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$128,24(cento e vinte 

e oito reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385854 Nr: 21667-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DOS SANTOS SILVA

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 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$ 

505,09 (quinhentos e cinco reais 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 sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$128,24(cento e vinte 

e oito reais e vinte 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 
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numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1265450 Nr: 26168-40.2017.811.0041

 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: LPM REPRESENTAÇÕES S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZUYOSHI UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAMARGO 

MALACHIAS - OAB:100686/SP

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

OAB:3473-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$ 

136,00 (cento e trinta e seis reais), 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):

 Cod. Proc.: 914763 Nr: 40009-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO RAMOS DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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$ 

712,42 (setecentos e doze reais e quarenta 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$ 

335,57(trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centados), 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):

 Cod. Proc.: 732404 Nr: 28583-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO TEIXEIRA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 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$ 

505,09 (quinhentos e cinco 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$ 128,24(cento e vinte 

e oito 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752498 Nr: 4353-60.2012.811.0041

 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: MOISES PONTES DE MERGULHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA BURITI, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 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$ 

252,55 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco 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 três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

64,12(sessenta e quatro reais e doze 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):

 Cod. Proc.: 1042411 Nr: 42704-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA RIBEIRO DE FREITAS

 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$ 

528,60 (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta 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$ 151,75(cento e 

cinquenta e um 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394792 Nr: 30202-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-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$ 

299,44 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$173,68 (cento e setenta e três reais e sessenta 

e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$111,01(cento e 

onze reais e um centavo), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438639 Nr: 15954-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE SOUZA COSTA

 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: 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$ 

739,96 (setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$363,11(trezentos e sessenta e três reais e onze centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738704 Nr: 35293-42.2011.811.0041

 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: ANGELITA BERNARDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

696,96 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa 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$ 

320,11(trezentos e vinte reais e onze 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):

 Cod. Proc.: 741022 Nr: 37798-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSIO ANTUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/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$ 

760,14 ( setecentos e sessenta reais e quatorze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$380,07(trezentos e oitenta reais e sete centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 380,07(trezentos e oitenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1097813 Nr: 9609-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

BANCO PAN S.A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742

 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$ 

505,09 (quinhentos e cinco 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$ 128,24(cento e vinte 

e oito 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):

 Cod. Proc.: 75006 Nr: 7977-06.2001.811.0041
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 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/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$ 

140,50 (cento e quarenta reais e cinquenta 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):

 Cod. Proc.: 905116 Nr: 33638-30.2014.811.0041

 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: JONATAS DA CONCEIÇÃO PARDINHO

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

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

OAB:4356-E, MARILENE CORRÊA RAMOS - OAB:9.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/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$ 

505,09 (quinhentos e cinco 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$ 128,24(cento e vinte 

e oito 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.um Boleto único. Após 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764899 Nr: 17565-51.2012.811.0041

 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: INEY VICENCIA LUCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, Sergio Luis Oliveira de Figueiredo - 

OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 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$ 

1.110,62 (um mil e cento e dez reais e sessenta e dois centavos), a que 

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

separada, sendo R$555,31(quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e 

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

555,31(quinhentos e cinquenta e cinco 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):

 Cod. Proc.: 1034414 Nr: 38839-66.2015.811.0041

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

 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. MASCARANHAS 

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$ 

1.353,48 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$676,74(seiscentos e setenta e 

seis reais e setenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 676,74(seiscentos e setenta e seis reais e setenta 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):

 Cod. Proc.: 919124 Nr: 42842-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALDAF, MAURITO ANTONIO FERREIRA FILHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009

 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$ 

1.358,64 (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$679,32(seiscentos e setenta e 

nove reais e trinta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$679,32(seiscentos e setenta e nove 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):

 Cod. Proc.: 386389 Nr: 22394-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/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$ 

524,69 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta 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 sete reais e trinta 

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$147,84(cento 

e quarenta e sete reais e oitenta 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1017021-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NAZARETH JUNQUEIRA FONSECA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017021-07.2016.8.11.0041 

DEPRECANTE: ITAU UNIBANCO S/A DEPRECADO: LEANDRO NAZARETH 

JUNQUEIRA FONSECA Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2016. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito Cooperador

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1017021-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NAZARETH JUNQUEIRA FONSECA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017021-07.2016.8.11.0041 

DEPRECANTE: ITAU UNIBANCO S/A DEPRECADO: LEANDRO NAZARETH 

JUNQUEIRA FONSECA Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2016. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1017021-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NAZARETH JUNQUEIRA FONSECA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017021-07.2016.8.11.0041 

DEPRECANTE: ITAU UNIBANCO S/A DEPRECADO: LEANDRO NAZARETH 

JUNQUEIRA FONSECA Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2016. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1030617-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA STUMPP - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL GABINETE DO JUIZ DE DIREITO II 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Autos n.º:1030617-24.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

CORREA STUMPP - EPP RÉU: CIELO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

recuperação judicial formulado por LEONARDO CORRÊA STUMPP – EPP. 

Ordenada a perícia prévia, a perita nomeada por este juízo apresentou seu 

relatório (id. 10341058), do qual se extrai que a parte autora não cumpriu 

todos os requisitos previstos no art. 51 da LRF para fazer jus ao 

deferimento do processamento da recuperação judicial requerida. Após, 

este juízo determinou a emenda à inicial (id. 10541734), no entanto, a 

requerente não procedeu à emenda na forma determinada, em situação 

que impõe o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Dessa maneira, tendo em vista que a peça vestibular não 

foi adequadamente instruída com documentos exigidos pelos arts. 48 e 51 

da LRF e que, mesmo depois de oportunizada a emenda à requerente, não 

foram atendidos os requisitos mínimos indispensáveis à propositura da 

ação de recuperação judicial, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 

330, IV, c/c art. 321, parágrafo único, do NCPC, extinguindo o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do NCPC. 

Custas, pela requerente, caso pendentes. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 

2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1029623-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JESUS DOMINGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DORNELIO DA SILVA (RÉU)

MARCIO MANOEL DE CAMPOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL GABINETE DO JUIZ DE DIREITO II 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

__________ Autos n.º:1029623-93.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

JESUS DOMINGUES DA SILVA RÉU: MARCIO MANOEL DE CAMPOS, 

JESSICA DORNELIO DA SILVA Vistos. Trata-se de pedido de autofalência 

formulado por FRANCISCO JESUS DOMINGUES DA SILVA – MEI. Foi 

determinada a emenda da inicial (id. 10136963), no entanto, a requerente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de id. 

11174027 , em situação que impõe o indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Dessa maneira, tendo em vista que a 

peça vestibular não foi adequadamente instruída com documentos 

exigidos pelos arts. 48 e 51 da LRF e que, mesmo depois de oportunizada 

a emenda à requerente, não foram atendidos os requisitos mínimos 

indispensáveis à propositura da ação de recuperação judicial, indefiro a 

petição inicial, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 321, parágrafo único, do 

NCPC, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do NCPC. Custas, pela requerente, caso 

pendentes. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1170721 Nr: 40487-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 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: MFDLSTL, LGIL, IDVEAL, FML&CL, RN, CDGSTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:, FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, REALINO DA ROCHA 

BASTOS - OAB:OAB/MT 5713, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Falência de Laboratório São Thomé Ltda. e outras.

Defiro o pedido correspondente ao item iii da petição de fls. 3.340/3.352, 

salientando que, diante da decretação da falência das empresas nestes 

autos, deverá constar expressamente nos ofícios a serem expedidos que 

todo e qualquer crédito de titularidade das empresas falidas existente 

perante aqueles órgãos (qualquer que seja a sua origem) deverá ser 

depositado em conta judicial vinculada a este processo.

Caberá ao administrador judicial promover o protocolo dos referidos 

expedientes perante cada destinatário.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Após, imediatamente conclusos para análise dos pedidos pendentes.

Às providências.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 152527 Nr: 35179-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE IND. E COM. DE CERAMICA LTDA, 

MASSA FALIDA DE TRESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, ULISSES GARCIA 

NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Execução de título extrajudicial proposta por Petrobrás Distribuidora S/A, 

em desfavor de Massa Falida de Trese Indústria e Comércio de Cerâmica 

Ltda.

Considerando que a ação falimentar código nº 131740 não foi encerrada, 

renovo a suspensão deste feito, nos termos do art. 24 do DL n. 7.661/45 

c/c art. 313, § 4º, do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 819371 Nr: 25644-82.2013.811.0041

 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: NICIANE OKAMURA, VIVIANE OKAMURA, RONIMÁRCIO 

NAVES

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

MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12144/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Asser Eugênio - OAB:, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Vistos.

Embargos de terceiro interpostos por Niciane Okamura e outros, em 

desfavor de Massa Falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Nos termos do despacho de fl. 61, intime-se a falida, na pessoa do seu 

advogado constituído no processo falimentar para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da pretensão autoral.

Após, imediatamente conclusos.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 914669 Nr: 39942-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIR IORIS, RONIMÁRCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA, TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, KARLAS K. A. DIAS POMEPRMAYER - 

OAB:15.965/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:2492-E, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228, ULISSES GARCIA 

NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Embargos de terceiro interpostos por José Carlos Guimarães Junior, em 
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desfavor de Massa Falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Nos termos do despacho de fl. 47, intime-se a falida, na pessoa do seu 

advogado constituído no processo falimentar para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da pretensão autoral.

Após, imediatamente conclusos.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1037663 Nr: 40401-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA BONATTO, RONIMARCIO NAVES

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

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MASSA FALIDA DE TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10370-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Embargos de terceiro interpostos por Diva Bonatto, em desfavor de Massa 

Falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Cite-se a embargada na pessoa do seu síndico, nos termos do art. 63, 

inciso XVI, D.L. n. 7.661/45, para, querendo, contestar o presente no 

prazo de 15 dias (art. 679, do NCPC).

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

falimentar para se manifestar, no prazo de 15 dias, consoante o art. 36, 

parágrafo único, do D.L. n. 7.661/45.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e seguintes 

do NCPC.

Por fim, deixo para apreciar o pedido de manutenção da posse do bem 

penhorado após as manifestações dos interessados.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 993077 Nr: 19900-38.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE, OTAVIANO 

MUNIZ DE MELO JUNIOR, GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em contato telefônico através do número (65) 3644-1010, 

intimei o advogado Jackson Francisco Coleta a proceder com a devolução 

da missiva, uma vez que se encontra fora do prazo de vista, o qual se 

comprometeu a fazê-la. Para constar, lavro a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1103197 Nr: 11787-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BORGES LEAL, ANDRE LUIZ DE ANDRADE 

POZETI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204112 Nr: 6013-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREANGELA SILVINA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/O, EDNEIA SILVANA GONÇALVES - OAB:12320

 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 a decisão retro : “ 

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 LAUREANGELA SILVINA DA SILVA por 

dependência aos autos da massa falida do SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), 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.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1245005 Nr: 19583-69.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS ADVOCACIA, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/O, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de republicar a decisão retro: “Visto. 

I – Considerando que os embargos de declaração opostos pela parte 

autora às fls. 240/246, visam obter efeitos infringentes, intime-se o 

administrador judicial, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. II 

- Após, com a juntada da manifestação, colha-se parecer do Ministério 

Público. III - Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1276940 Nr: 820-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERGENTINO BASILIO DOS SANTOS

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:21653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por PERGENTINO 

BASILIO DOS SANTOS, por dependência aos autos da Recuperação 

Judicial de LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

(Processo nº 12268-24-2016.811.0041 – Código 1104288), 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.: 1047418 Nr: 45118-68.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetivação do pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça. Destarte, deixo de prosseguir o andamento 

da presente deprecada pela ausência do mesmo. Contudo, se este 

pagamento já foi feito anteriormente ao dia 08/02/2017, deverá ser enviado 

o comprovante ORIGINAL segundo a portaria nº 64/2013/DF emitido 

diretamente pelo caixa do BANCO DO BRASIL. Caso contrário, poderá ser 

p a g o  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o 

e le t rôn ico(ht tp : / /ar recadacao. t jmt . jus .br /# /gu ia /d i l igenc ia /emissao 

)enviando a cópia simples para esta secretaria, conforme a portaria nº 

002/2017 – DF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1262777 Nr: 25352-58.2017.811.0041

 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: GISLENE ALVES DE SOUZA, 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, VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - 

OAB:21642/O

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

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

OAB:7.187/MT

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por GISLENE ALVES DE 

SOUZA, por dependência aos autos da recuperação judicial da DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1236989 Nr: 17208-95.2017.811.0041

 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 CARLOS MORA RODRIGUES, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

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

"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 CARLOS MORA RODRIGUES por 

dependência aos autos da recuperação judicial ECOLÓGICA SERVIÇOS 

TÉCNICOS EIRELI-ME (Processo nº 51808-16.2015.811.0041 – Código 

1061850), 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1263678 Nr: 25660-94.2017.811.0041

 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: DINÁ MARIA DA SILVA ALVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:MT 4.366, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por DINÁ MARIA DA 

SILVA ALVES, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 

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

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

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022953-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (AUTOR)

AMAGGI PECUARIA LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006053-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO (AUTOR)

OSMAR FRONER DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT0005768A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DIAS (RÉU)

SILVIO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO DUARTE MAIA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ROBERTO MAGALHAES PINTO (TESTEMUNHA)

SERGIO FERNANDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANTUNES DE FRANCA (TESTEMUNHA)

JOAO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

OZENIL CARLOS DA CRUZ (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO ARTUR BATISTA GOMES (TESTEMUNHA)

ANDERSON ALVES MURTINHO (TESTEMUNHA)

 

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: "(...) INTIMO os réus 

SILVANO DIAS e SILVIO dias, via DJE, para apresentarem contestação ou 

complementar a defesa apresentada, no prazo de 15 dias;" (ID. 9786842).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016799-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FIGUEIREDO ROSA (RÉU)

ANA FIGUEIREDO ROSA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº. 

1016799-05.2017.8.11.0041 Vistos. FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA 

ajuizou a presente ação de reintegração de posse c/c pedido liminar de 

paralização/desfazimento de obra em face de ANA FIGUEIREDO ROSA e 

BENEDITO ADEMAR SANTANA NUNES, que retificou o seu nome em 

audiência de justificação para BENEDITO FIGUEIREDO ROSA, tendo como 

objeto 01(um) lote urbano nº. 05, da quadra 04, localizado na Travessa 

São João, Bairro Lixeira, nesta Capital, com área total de 205,58m². A 

liminar de reintegração de posse foi deferida (id. 9069719), após a 

realização de audiência de justificação (id. 9045310). Id. 9743582 os réus 

apresentaram defesa, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva 

do segundo réu; a inépcia da inicial e a ausência de interesse processual. 

No mérito, a inexistência de exercício de posse do autor sobre o imóvel em 

questão, mas supostamente da propriedade. Com a defesa juntou 

documentos (id. 9743611, pág. 01/05; id. 9743637, pág. 01/14; id. 

9743778, pág. 01/04; id. 9743798, pág. 01/04; id. 9743824, pág. 01/09; id. 

9743838, pág. 01/04; id. 9743849, pág. 01; id. 9743868, pág. 01/08; id. 

9743886, pág. 01/05; id. 9743910, pág. 01; id. 9743922, pág. 01/04). Id. 

9863353 auto de reintegração de posse cumprido em 05/09/2017. Id. 

9868946, pág. 01/05 juntada de malote Digital, acompanhado de decisão 

monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento nº. 

1009285-27.2017.8.11.0000 informando a concessão de efeito 

suspensivo da decisão que concedeu ao autor o pedido de reintegração 

de posse. Id. 9869360 foi determinado a expedição de contramandado. Id. 

9989706 os réus pleitearam pelo retorno a posse deles à área, com 

determinação de demolição ou retirada de quaisquer objetos e utensílios. 

Id. 10687196, pág. 01/04 impugnação a defesa apresentada. Id. 11198436 

contramandado informando o retorno dos réus ao imóvel em questão, 

acompanhado de imagens fotográficas (id. 11198446). Id. 11530150, pág. 

01/10 acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 

1009285-27.2017, informando o provimento do recurso e a ratificação da 

liminar recursal. Síntese necessária. Decido. Considerando que os autos 

não permitem julgamento pelos fatos e provas neles constantes, passo ao 

saneamento do feito. A controvérsia da ação cinge-se ao imóvel urbano 

situado na Rua São João, lote 05, quadra 04 do Bairro Lixeira, nesta 

Capital, com área total de 205,58m², que o autor alegou ser proprietário e 

possuidor indireto em razão do imóvel ter uma casa que era locada pelo 

proprietário anterior, a qual afirmou ter sido posteriormente derrubada e a 

fim de evitar invasões do referido cedeu o imóvel para o irmão Padre 

Anizio Carlos de Oliveira, manter a vigilância e a manutenção do referido. 

Em defesa os réus alegaram preliminarmente a ilegitimidade passiva do 

segundo réu; a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir do autor. No 

mérito, alegaram que o autor nunca exerceu a posse do lote em questão, 

sob o fundamento de que o referido foi ocupado pelos pais deles na 

década de 80, quando do nascimento do Bairro Lixeira, onde construíram 

uma casa de tábua e lonas, sem delimitação por muros. Noticiaram que 

nasceram e se criaram na área em questão e após o falecimento dos pais, 

por força de sucessão na posse dividiram o lote entre os referidos. 

Sustentaram que o autor não comprovou nos autos o alegado exercício de 

posse e que a suposta propriedade do referido, não pode ser objeto da 

presente ação possessória. Suscitaram, ainda, em defesa, a exceção de 

usucapião, sob o fundamento de que possuem a posse fática do imóvel 

em questão há mais de 30 (trinta) anos. 1. Do saneamento Ante a 

existência de prejudiciais ao mérito suscitada em defesa pelos réus, 

passo a sua análise. 1.1 Das preliminares 1.1.1 Da preliminar de inépcia da 

inicial Suscitaram os réus em defesa, a inépcia da inicial, sob o argumento 

que o autor não comprova posse e nem esclarece a forma que 
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supostamente teria adquirido o referido através de contrato de compra e 

venda. Todavia, a referida preliminar não há como ser acolhida, posto que 

a questão possessória é matéria de mérito, passível de dilação probatória, 

portanto, impossível de ser analisada em sede de preliminar. Com relação 

a licitude da forma da aquisição do lote pelo autor, por se tratar de questão 

dominial, não é possível a sua discussão, salvo se com base nele os réus 

também fundamentassem o pedido possessório, o que não é o caso em 

questão. Ainda que fosse o caso de discussão de posse com base em 

domínio, a matéria só seria analisada no mérito da ação, por se confundir 

com o referido, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 1.1.2 Da 

Falta de interesse de agir A alegação dos réus que o autor não possui 

interesse processual em razão de estar reivindicado o imóvel com base 

em domínio, também não há como prosperar, posto que conforme se infere 

da inicial o autor alegou ter exercido a posse sobre o imóvel em questão e 

informou a questão do domínio para justificar a sua origem. Dessa forma, 

não há como alegar a ausência de interesse processual do autor com o 

ajuizamento da presente ação, posto que para obter a satisfação de um 

interesse que afirma possuir, necessitou de buscar a tutela Jurisdicional. 

Assim, REJEITADA, também a preliminar de ausência de interesse de agir. 

1.1.3 – Da ilegitimidade do segundo réu Suscitaram a ilegitimidade do réu 

Benedito Figueiredo Rosa de figurar no polo passivo da ação, sob o 

argumento de que o referido não é proprietário do lote em questão. 

Todavia, a legitimidade passiva nas ações possessórias se configura 

contra aquele que, em tese, pratica atos de turbação, esbulho ou ameaça 

a alegada posse de terceiro, de forma que a alegação de que é 

proprietário de lote distinto, não afasta a legitimidade do réu Benedito 

Figueiredo Rosa de figurar no polo passivo da ação. Não sendo 

comprovada a referida situação, não há o que se falar em ausência de 

ilegitimidade passiva, por possuir domínio e posse de objeto distinto da 

presente ação. Afastadas as preliminares suscitadas em defesa, passo a 

fixação dos pontos controvertidos sobre os quais recairá a prova, nos 

termos do art. 357, II e seguintes do CPC: a) Delimitação da área do lote 05 

de 205,58m² através de mapa e memorial descritivo; b) A origem, forma e 

o tempo de exercício da posse; c) Se esta POSSE era pública, mansa e 

pacífica na data do suposto esbulho; d) quando e de que forma se deu o 

suposto esbulho; e) a existência ou não de benfeitorias e, em caso 

positivo, quem as construiu; Consigno que cabe ao autor o ônus de 

comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC e, aos réus, a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deles (art. 

373, II do CPC). 1. Para elucidar os pontos controvertidos acima, DEFIRO a 

produção de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e 

documental. 2. Designo audiência de instrução para o dia 17/05/2018 às 

16h30min. 3. INTIMO o autor, através do DJE, para no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimento ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas ou 

complementar o rol por ventura apresentado, ressaltando-se que pela 

nova sistemática cabe aos d. patronos das partes intimar as suas 

testemunhas (art. 455 do CPC). 4. Após o decurso de prazo, com ou sem 

manifestação e, no mesmo sentido do item 3, INTIMEM-SE os réus, através 

da Defensoria Pública mediante a remessa dos autos. 5. À SECRETARIA 

determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, 

façam-me os autos conclusos. Não havendo: 6. INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o autor e os réus para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

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

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC. 7. 

INTIMEM-SE as testemunhas, que por ventura, forem arroladas pela 

Defensoria Pública, nos termos do art. 455, § 4º, III do CPC. Cuiabá, 31 de 

janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1125611 Nr: 21163-71.2016.811.0041

 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: ACBP, LEIDINÉIA KÁTIA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12.487-B/MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os correntes, oriundo da Segunda Vara Cível – Especializada em Direito 

Agrário, com a finalidade de agendar sessão de mediação/conciliação, a 

qual foi designada para o dia 12 de abril 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, 29 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.: 1156296 Nr: 34428-43.2016.811.0041

 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: DJANIRA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARCELO BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 CERTIDÃO

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os correntes, oriundo da Segunda Vara Cível – Especializada em Direito 

Agrário, com a finalidade de agendar sessão de mediação/conciliação, a 

qual foi designada para o dia 12 de abril 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, 29 de janeiro de 2018.

ANA CAROLINA NUNES LOPES CANÇADO GARCIA

Analista Judiciária

 Central de Conciliação e Mediação da Capital

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366147 Nr: 1225-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ARIPUANÃ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIA APARECIDA FERREIRA - 

OAB:0069, Elias Estevam Pereira Filho - OAB:2726, WELINTON 

ANDRÉ VAZARIM VIGIL - OAB:239.410/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:8328/MT, 

SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - OAB:20634/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO 

MONTEIRO FEGURI, para devolução dos autos nº 1225-37.2009.811.0041, 

Protocolo 366147, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 985831 Nr: 16707-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA FIGUEIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA SHIMOYA KRAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Isto posto, nos termos do art. 567 e 487, I do Código de Processo Civil, 
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JULGO IMPROCEDENTE o presente interdito proibitório ajuizado por 

MARISA FIGUEIRA BRAVO em desfavor de LARISSA SHIMOYA KRAHN, 

ante a ausência de comprovação de posse.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado a 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, as partes, via DJE, da 

presente decisão. Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, 

arquive-se após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 987474 Nr: 17451-10.2015.811.0041

 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: THEO SCHUMANN KRAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FIGUEIRA BRAVO, DANIELA 

FIGUEIRA BRAVO, EDSON BRAVO

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

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 Isto posto, nos termos do art. 1.196, §1º do art. 1.331 e §2º do art. 1.339, 

todos do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO PROCEDENTE a presente ação de reintegração de 

posse ajuizada por THEO SCHUMANN KRAHN em face de FABIANA 

FIGUEIRA BRAVO, DANIELA FIGUEIRA BRAVO e EDSON BRAVO, 

ratificando a liminar concedida às fls. 54/55.Condeno os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais além de honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

observada a natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do 

patrono, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.INTIMO as 

partes, neste ato, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091037 Nr: 6613-71.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEDRO CRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO, 

CARMEM SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO, EDGAR TEODORO 

BORGES, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, MARIA MAZARELO 

FIGUEIREDO ARRUDA, ANTONIO OTAVIO PEIXOTO, ELEUSA ANTONIA DA 

SILVA TEODORO, MARGARET OLIVIA AFFI PEIXOTO, BANCO DO BRASIL 

S/A, LOURIVAL BEGAMO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com imissão de 

posse com pedido liminar proposta por Maria Pedro Cravo.

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 com pedido de imissão de posse 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.: 1099148 Nr: 10281-50.2016.811.0041

 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: ANA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIANO TALON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1– Redesigno audiência para o dia 22/05/2018 às 14h30min.

2- Dê ciência à Defensoria Pública.

 3- intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1133475 Nr: 24371-63.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE, LUIZA 

RODRIGUES BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LICINIO AUGUSTO DE VENEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Guimarães Nogueira - 

OAB:MT 12.853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Creosmar Dourado Boa Sorte e Luiza 

Rodrigues Boa Sorte.

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.: 1149880 Nr: 31645-78.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOAQUIM VILASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BOEL JUNIOR, IVANA AUXILIADORA 

BOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA DE FÁTIMA RAFAEL DE 

LIMA - OAB:7.966-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Oscar Joaquim Vilasio.

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.
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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.: 1168950 Nr: 39672-50.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA, LUCINEIA SUELI DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OSORIO FELIX DA SILVA, INETE 

TEREZINHA MORIZO DA SILVA, WIGNO MACHADO PARREIRA, NEDIVA 

MACHADO PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

DIAMANTINO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Antonio Castro de Oliveira e Lucineia 

Sueli de Moraes

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.: 1217663 Nr: 10750-62.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FARIAS RIBEIRO, DIVANETE DA SILVA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/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 Raimundo Farias Riebiro e Divanete da 

Silva Ribeiro.

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.: 1246301 Nr: 20013-21.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAO GONÇALVES DA SILVA, 

MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA, ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Município de São Pedro da Cipa.

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.: 1246678 Nr: 20159-62.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONE CONRADO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, MARIA 

DA SILVA GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO COELHO PEREIRA - 

OAB:SC 27.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Irone Conrado de Jesus.

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.: 1260053 Nr: 24416-33.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AVALLONE, IDA FESTA 

AVALLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:8564 / 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 Vanderson Guimarães.

Decido.

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

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para processar e 
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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.: 369873 Nr: 6869-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA JUARA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFAS ISMAEL DE SOUZA, MARIA DAS 

GRAÇAS PRESTES, XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL, ADEMILSON 

MENEZES DOS SANTOS, FLÁVIO LIMA SIMÃO, DALMIRO MAINATE 

RAMOS, ODERLEI RODRIGUES DE LIMA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, CELSO BORSATO BRAZ - OAB:OAB/PR 68.303, DAVID 

PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:7499-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MANOEL ANTONIO REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB:10.449-MT

 Vistos.

Cumpra-se com urgência a determinação de expedição de edital de 

citação, que foi determinado à fl. 126, em outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1117102 Nr: 17519-23.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL KADRI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA MECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DO SEIXO 

KADRI - OAB:7.000-OAB/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 El Kadri Participações e Investimentos 

Imobiliários 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.: 1140074 Nr: 27392-47.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CLABUNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO LUIZ DOS SANTOS, 

CLEDIONICE VIEIRA DA SILVA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ALVES DA SILVA 

ARRUDA - OAB: RO-6061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por André Clabunde.

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.: 1257777 Nr: 23583-15.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO PIPINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/RO 5869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Nelson Cardoso.

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.: 1257950 Nr: 23634-26.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRARI CUSTODIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO PILHALARME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA GREGORIO LIMA - 

OAB:9.539/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 Mirari Custódio Barbosa.

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 
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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.: 1262669 Nr: 25305-84.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

ação de usucapião proposta por Eliane de Oliveira Alves.

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.: 1267031 Nr: 26681-08.2017.811.0041

 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: ADELINO ALESSI, APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, 

ARÃO CEZAR ZATTA NAZARO, ARMINDO BARROS DA SILVA, JOSÉ 

PAULO BUENO, DEVANIR ROMÃO DOS SANTOS, FRANCIELE MACHADO, 

JOÃO BATISTA COSTA, JOÃO VITORINO NAZÁRIO, JOSÉ GASPAR, 

MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA, 

NATASHA DIAS BUENO, PEDRO LEÃO DE ALMEIDA, ROSA GARCIA DE 

LIMA, TATIANE RITA ALESSI, VALDECIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELEI NARUA ZATTA BAZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377/MT, WLADIS BORSATTO KUVIATZ - OAB:10.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Compulsando os autos, verifico que a inicial carece de 

documentos essenciais ao deslinde do processo, que deverão ser 

juntados aos autos, antes mesmo de se analisar o pedido liminar. Desta 

feita, antes de analisar o pedido liminar determino, nos termos do artigo 

321 do CPC, que a parte autora, no prazo de 15 dias cumpra as seguintes 

determinações:1)Atribuam à causa o valor correto, equivalente ao proveito 

econômico, visto que os embargantes afirmam ser ocupantes das áreas 

dos autos principais, mas atribuem à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais)o que nem de longe representa o valor adequado à causa;2)Delimite 

as áreas que pretendem a ação possessória, com a adequada indicação 

de sua localização, e a identificação clara da área sobre a qual se requer 

a proteção possessória, juntando: memorial descritivo (assinado por 

profissional habilitado e ART) e croqui de localização do imóvel e 

coordenadas georreferenciadas, preferencialmente e, se possível plotado 

em imagem de satélite;3)Informação de como exercia a posse e indícios 

além de fotos, tais como:a)Informação sobre qual a atividade agropastoril 

é desenvolvida pelos requerentes e eventual inscrição estadual de 

produtores;b)Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) atualizado, 

extrato de movimentação do INDEA do gado porventura apascentado no 

imóvel, comprovantes com despesas com insumos, sementes, etc, no 

caso de lavoura;c)Informações acerca das principais vias de acesso e o 

local onde se encontram efetivamente os ocupantes.d)Imagens de satélite 

ou imagens/filmagens realizadas por drones.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 342357 Nr: 12672-56.2008.811.0041

 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: PEDROSA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ARESTIDES 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEN JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036/MT, SAMARA VIEGAS DE MORAES - OAB:9.048, SAMARA 

VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351-MT

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de reintegração de posse formulado por ARESTIDES OS SANTOS 

DE OLIVEIRA contra WARLEN JOSÉ ROSA, sobre a área de 392 hectares, 

determinando o desfazimento da cerca, construída pelo réu, identificada 

na perícia e que é objeto da lide.Condeno o réu ainda ao desfazimento 

desta cerca, que é o único limitador da posse da autora, pois as demais 

cercas são reconhecidas e respeitadas pelas partes.Deixo de condenar 

em danos materiais, vez que estes não restaram demonstrados, e ao réu 

será imputado o dever de desfazer a cerca nova construída.Concedo ao 

réu, o prazo de 15 dias para desfazimento da cercas, sob pena de 

aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Condeno 

ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º c/c 86 parágrafo único do CPC, incluindo os 

honorários periciais, que ainda não foram pagos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 384447 Nr: 20124-83.2009.811.0041

 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: WARLEI BORGES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO APARECIDO FRANÇA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BONINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, 

ANTENOR FADINI - OAB:3016, CAROLINE OCAMPOS CARDOSO 

FACCHUNI - OAB:7153, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - 

OAB:3726/MT, EDSON PACHECO DE REZENDE - OAB:3244/MT, 

FRANCISCO SALLES ALMEIDA MAFRA FILHO - OAB:3244, GABRIEL 

COSTA LEITE - OAB:6608, GISELE CRISTINA BALBO - OAB:7454-B/MT, 

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - OAB:2033, ISABEL RODRIGUES DE 

REZENDE SANTANA - OAB:1188, JUCELIANA MARTINS DE AQUINO 

(NPJ-UFMT) - OAB:6947/MT, Júlio César de Medeiros Silva - 

OAB:14.527, KELLY CAROLINE DE BARROS WIENEN CORREA DE 

SOUZA - OAB:9605-MT, MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM - 

OAB:14.235/MT, ODILZON DAS NEVES GRAUZ - OAB:965, Silvano 

Macedo Galvão - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRA 

OLIVEIRA - OAB:7149-B, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - NPJ/UFMT - 

OAB:5.956/MT, Welder Queiroz Dos Santos - OAB:11711

 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)CELSO BONINI A 

a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 389613 Nr: 24829-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL MACHADO DE MENDONÇA, DORACI MACHADO 

DE MENDONÇA, JOSÉ RICARDO MACHADO DE MENDONÇA, SILVANE 

RASSI, CÍCERO MACHADO DE MENDONÇA, ALEXANDRE MACHADO DE 

MENDONÇA, GISELA MARIA UMBELINO VIEIRA DA SILVA MACHADO DE 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO, ERASMO 

JOSÉ DE BARROS, JOSÉ DOS SANTOS, ERNESTO MULLER, DANIEL 

ERNESTO MULLER, MAURO ERNESTO MULLER, ATENALDO DE TAL, 

ANTONIO GERALDO, VALDIVINO DE TAL, PAULO DE TAL, JOAQUIM 

GUARIROBA, JOSÉ TADEU DE REZENDE, EDMAR SILVA DE SOUZA, 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA, LUZIMAR PEREIRA FERNANDES, 

RINALDO MARQUEZ DE SOUZA, SEMES BARCELOS DA SILVA, 

MALRISCÉLIA FERREIRA DA SILVA, ANIBAL VICENTE DE ASSIS, ISABEL 

DE FÁTIMA NASCIMENTO DE ASSIS, PEDRO VIEIRA DE SOUZA, 

WASHINGTON RODRIGO MELO, CÉLIA REGINA DE MELO, PEDRO MATA 

DA SILVA, ALFREDO GERVÁZIO ALVES BEZERRA, JOÃO FERNANDO DE 

MELO, SEBASTIÃO DIAS SANTANA, GENIVAL MATOS PEREIRA, 

JOAQUIM XAVIER DE LIMA, SULEIMON XAVIER DE LIMA, SUELY 

APARECIDA DINIZ, APARECIDA SILVA DE SOUZA SOARES, DOMINGOS 

DIAS SANTANA, ZILIA VIANA DA SILVA, BENEDITA SANTOS 

RODRIGUES, PAULO JOSÉ DE SOUZA, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO

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

MIRANDA - OAB:9.779, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071

 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) Jonathã Cristian 

Santos Silva a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1188047 Nr: 621-95.2017.811.0041

 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: ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, ADEILDO 

LOPES DE MOURA, CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS, HONORATO DE 

SOUZA QUEIROZ, DINOVAM BATISTA DE SOUZA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTÔNIO 

WESCHERFELDER - OAB:18.203-O/MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10.879-A/MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A/MT

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

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

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

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

QUEIROZ a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 231391 Nr: 820-06.2006.811.0041

 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: HUMBERTO COVEZZI, ELIZETE FRANCISCO COVEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO VIANA, EREMITA MORAES VIANA, 

BRIDGESTONE/FIRESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

JOÃO DE LARA PINTO, ELIANE ANTUNES PAGOT, WANDA GERMANO 

PINHEIRO, MARILIA VERAS SAMPAIO DE FARIAS, ALVORINA MACHADO 

ANTUNES, ALVORINA MACHADO ANTUNES, CARLOS CESAR RIBEIRO DE 

SOUZA, ELIANE ANTUNES PAGOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETÂNIA PATRÍCIA DE 

SALLES - OAB:10.265-MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - 

OAB:253.205/SP, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, DEJAIR 

ROBERTO LIU JUNIOR - OAB:10777/O, DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338/MT, DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, ELIANE ANTUNES PAGOT 

- OAB:OAB/MT 6.282, JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - OAB:3407/MT, 

PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, ROGÉRIO BORGES 

FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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) CARLOS 

EDUARDO MALUF PEREIRA a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 

(TRES) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 314527 Nr: 19536-13.2008.811.0041

 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: OK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO COVEZZI, ELIZETE FRANCISCO 

COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE CAMILLIS GIL 

JUNIOR - OAB:38.573/DF

 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:1035/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/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) CARLOS 

EDUARDO MALUF PEREIRA a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 

(TRES) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 734795 Nr: 31114-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL BARRETO, EDMAR EZEQUIEL DE 

ALMEIDA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 

SANTA MARIA DA VITÓRIA, Réus Inominados Citados por Edital, MARIA 

DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO KNIJNIK - OAB:34445/RS, 

DIRCEU CARRETO - OAB:76367/SP, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - 

OAB:MT 10791, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT, 

ROGÉRIO PEREIRA CARRETO - OAB:214.629/SP, VITOR RONDON 

BORGES DE CAMPOS - OAB:13.142

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

FUNDIÁRIO - OAB:, RINALDO SOUZA FAUSTINO - OAB:22867/O, 

WELLINGTON SILVA - OAB:5354, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/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) DIRCEU 

CARRETO a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 21 de 554



 Cod. Proc.: 387748 Nr: 22380-96.2009.811.0041

 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: JULIANA MACHADO DE MENDONÇA REIS, JOSÉ 

BALBINO RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAMBUI, FILHO DE TAL, JAIME DA BOA 

ESPERANÇA, JOÃO VICENTE DA COSTA, ALEIXO DE TAL, SEBASTIÃO 

CRENTE, IVAN CANELA, EDVAN DE TAL, JENANIS GUARIROBA, SANSÃO 

MARTINS DE ARAUJO, JOSÉ TADEU DE REZENDE, VALNEI SIRQUEIRA 

FERREIRA, JOSÉ RIBEIRO GLORIA, MANOEL MESSIAS SILVA, MARINA DE 

FÁTIMA DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE CASTRO, IVANILDA 

ROSA RIBEIRO DE CASTRO, FRANCISCO ALVES LIMA FILHO, GERALDA 

RIBEIRO REZENDE, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, SANSÃO MARTINS DE 

ARAÚJO, MARIA SANTOS DE ARAÚJO, GERSON PIRES BEZERRA, 

ROBERTO MARQUES TELES, ANIVALDO DANIEL DA SILVA, ALEIXO 

FIRMINO FERREIRA, CLEIDISON BRANDÃO DE OLIVEIRA, JOAQUIM 

CARLOS GOULART, ALDENORA DE SOUZA SILVA, JOELIO SANTOS DE 

ARAÚJO, JOSÉ SILVA, ANIVALDO SIRQUEIRA MENESES, ROGISMEIRE 

MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DINAIR NUNES MOREIRA, MARIA 

DAS GRAÇAS NUNES, ELENICE DIVINA DE JESUS, OTACÍLIO SANTOS DE 

ARAÚJO, JOSE FLAVIO DE CARVALHO, Réus Inominados Citados por 

Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO

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

OAB:9.779 MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779, 

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

NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO MENEZES GUIMARÃES NETO - 

OAB:12447, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, 

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 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) Jonathã Cristian 

Santos Silva a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022370-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARCHI PERDONCINI (AUTOR)

GENTIL PERDONCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

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

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE TAL (RÉU)

e outros encontrados no local (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022370-88.2016.8.11.0041 AUTOR: LOURDES MARCHI PERDONCINI, 

GENTIL PERDONCINI RÉU: RODRIGO DE TAL, E OUTROS ENCONTRADOS 

NO LOCAL Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por 

LOURDES MARCHI PERDONCINI e GENTIL PERDONCINI, contra RODRIGO 

DE TAL, MAURÍLIA DE TAL, DONA LUCINHA, POUCA ROUPA e OUTROS, 

que forem encontrados no local, visando a proteção possessória de uma 

área com 2.823,6877 hectares, denominada Fazenda Santa Maria, 

localizada no município de Colniza. Afirmam os autores que adquiriram a 

área da empresa M.G.M. AGROFLORESTAL, INDUSTRIAL E EXPORTAÇÃO 

LTDA, em 22 de Julho de 2016, e que desde então passou a exercer a 

posse mansa e pacífica sobre a área. Que na área é desenvolvida 

atividade de manejo florestal sustentável, com diversos projetos de 

manejados aprovados, estando também georreferenciada. Com relação à 

turbação, informa que no dia 23/11/2016, a Fazenda São Domingos, 

vizinha à área dos autores foi invadida, e os autores possuem o receio de 

também haver invasão sobre sua área. Que no dia 24/11/2016, os autores 

lavraram boletim de ocorrências em razão destes fatos. No dia 

26/11/2016, enquanto o autor estava na sede da Fazenda São Domingos 

quando chegaram aproximadamente 60 homens que proferiram diversas 

ameaças. O temor se evidencia também pelo fato de ação que tramita 

perante este juízo sob numeração única 1022269-51.2016.8.11.0041 para 

reintegração de posse da Fazenda São Domingos. Com a inicial vieram os 

documentos de Id. 4345373 a 4345476. O Ministério Público ofertou 

parecer sob Id. 4620755 pugnando pela juntada de documentos que 

comprovassem o exercício da posse. Os autores também juntaram novos 

documentos conforme Id. 4648544 a 4648582, tratando-se de Guias 

Florestais para Transporte de Madeira em Toras, bem como Notas Fiscais 

de venda de madeira pela empresa M.G.M. AGROFLORESTAL INDUSTRIAL 

E EXPLORADORA LTDA, entre os anos de 2006 a 2011, todas emitidas 

com relação à Fazenda São Domingos ou MGM, vizinha à Fazenda 

Paredão. Juntaram ainda contrato particular de prestação de serviço com 

a empresa Planeje Engenharia e Consultoria Ltda – ME, firmado pela autora 

Lourdes, conforme Id. 4648583, para elaboração de Projeto de Manejo 

Florestal Sustentável na Fazenda Santa Maria recibos de pagamento 

conforme Id. 4648597. Juntou ainda documentos referentes à Fazenda 

Santa Maria conforme Id. 4648670 a 4648858. O Ministério Público ofertou 

parecer sob Id. 4749921, opinando pela realização de audiência de 

justificação. Foi determinado conforme Id. 4783473 a realização de 

audiência de justificação a ser realizada na comarca de Colniza, bem 

como determinadas diversas providências para dar ciência aos réus, 

INCRA, INTERMAT acerca da presente. O INTERMAT, respondeu ao ofício 

conforme Id. 605686 requerendo informações para responder à 

solicitação deste juízo. A audiência de justificação foi realizada conforme 

Id. 10887980 a 10888396. O Ministério Público ofertou parecer opinando 

pelo deferimento da medida liminar pretendida pela parte autora, pela 

demonstração do exercício possessório recente e cumprimento da função 

social. Os réus foram citados, conforme certidão do Oficial de Justiça, que 

compareceu ao local do conflito e ali citou quem encontrou, conforme Id. 

10887980 – Pág. 6. Os autos vieram conclusos. É o relatório, decido. 

Conforme a intelecção do artigo 561 do CPC c/c o art. 567 do mesmo 

diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a 

positivação do pedido dos autores prospere eles devem comprovar: o 

exercício da posse e o justo receio de serem molestado. Com relação ao 

pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a 

posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em 

comento os autores demonstraram o exercício longevo da posse, em 

cognição sumária não exauriente, conforme documentos juntados aos 

autos tais como: 1. Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, 

conforme Id. 4345393; 2. Certidão de Georreferenciamento do Imóvel 

4345407; 3. Planta do Imóvel Georreferenciado conforme Id. 4345413; 4. 

Contrato Particular de Prestação de Serviço para elaboração de projeto de 

manejo florestal, conforme Id. 4648583; 5. CAR, CCIR e ITR da Fazenda 

Santa Maria, conforme Id. 4648858; A testemunha Gilberto Antonio 

Cezimbra, na audiência de justificação, afirmou que a sua empresa 

vendeu a área para os autores, em 2013, e que já comprou manejo no ano 

de 2015, e que esteve na área com o autor quando iniciaram as invasões, 

para mostrar a documentação. Que uma área foi invadida, mas venderam 

dois lotes para os autores, que o manejo atual foi aprovado em 2016 e já 

adquiriu novamente após 2016 e 2017. Que na área somente há projetos 

de madeira sustentável, e adquire madeiras oriundas desse manejo 

florestal. Desta forma, o exercício da posse restou devidamente 

demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, não exauriente. O 

justo receito da moléstia resta comprovado por meio dos boletins de 

ocorrência (Id. 4345444 e 434556), além do depoimento da testemunha em 

audiência conforme acima delineado, e imagens juntadas sob Id. 4345430, 

e denuncia ao IBAMA feita pelo autor acerca da Fazenda São Domingos e 

Fazenda Santa Maria conforme Id. 4345463. Desta forma, uma vez que as 

provas documentais carreadas nos autos são suficiente para comprovar, 

em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, 

bem com a efetiva ameaça à posse dos autores acolho o parecer 

ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em favor dos autores, sobre os 
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lotes 27 e 28 localizados na região denominada Fazenda Santa Maria, com 

2.823,6877 hectares, no Município de Colniza, indiciados no memorial 

descritivo e mapa de localização de Id. 4345413. 1. Expeça-se MANDADO 

DE PROIBITÓRIO e a respectiva carta precatória para intimação dos 

requeridos. 2. Cumpra-se com urgência as determinações da decisão de 

Id. 4783473. 3. Intimo a parte autora para manifestar-se acerca do ofício 

do INTERMAT sob Id. 6056863. 4. Dê ciência desta decisão ao COMITE 

ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS ressaltando que por se tratar de 

mandado meramente proibitório, é desnecessária a intervenção do comitê 

no seu cumprimento. Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENERSON HALICE SANTOS DE 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: 1001876-37.2018.8.11.0041 

AUTOR: WENERSON HALICE SANTOS DE 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 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 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: 1001848-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001848-69.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUIS FERNANDO BARBOSA 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 26.04.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 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: 1001828-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO COURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001828-78.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: EDUARDO COURA RODRIGUES REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 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 08:15 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 04 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: 1001936-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CORREA MEYER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001936-10.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARTA XAVIER DA SILVA RÉU: FERNANDO CORREA MEYER 

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 
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prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira (comprovante de rendimento e/ou à última 

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

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

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

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

K. S. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001900-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA SILVA LEITE RÉU: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por K. S. D. 

F. neste ato representado por PATRÍCIA SILVA LEITE, em desfavor de 

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 

16.04.2018, às 11h00min para audiência de conciliação que será realizada 

na sala 05 da Central da Conciliação 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 parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 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 requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001753-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYS CAITANO OPENKOSKI FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MITCHIKO LOPES KANENOO (RÉU)

MARCOS TULIO SOARES DA SILVA (RÉU)

LIBERTY SEGUROS 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: 1001753-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: TALLYS CAITANO OPENKOSKI FIGUEIREDO RÉU: SONIA 

MITCHIKO LOPES KANENOO, MARCOS TULIO SOARES DA SILVA, 

LIBERTY SEGUROS S/A 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 (comprovante de rendimento e/ou à 

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

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

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

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO FILANTROPICA SAO JUDAS TADEU (RÉU)

Outros Interessados:

E. L. D. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001892-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA RÉU: ASSOCIACAO 

FILANTROPICA SAO JUDAS TADEU 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. No caso, considerando que se trata de menor impúbere a 

sua hipossuficiência deverá ser demonstrada através de declaração e 

documentos fornecidos por seus genitores/provedores. Nesse sentido a 

jurisprudência: INCIDENTE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA 

GRATUITA. DEPENDENTE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO 

GENITOR. POSSIBILIDADE. 1. Se o apelante não gera renda e vive da 

renda de seu pai, naturalmente que, para fins de apuração da sua 

capacidade econômica, deve-se investigar a capacidade deste pai, 

provedor dos recursos. 2. Se o pai é, nitidamente, detentor de uma 

capacidade financeira pujante, como dá notícia a sua declaração de IR, 

consequentemente, também o é seu dependente. 3. Permitir a concessão 

de Justiça Gratuita e filhos de pais com grande capacidade financeira é 

desvirtuar por completo o instituto da Justiça (TJ-MG - AC: Gratuita, 

criando distorções inadmissíveis. 10145110544593001 MG, Relator: 

Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 16ª 
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CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013). Posto isto, 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, comprovante de rendimento e/ou à 

úl t ima declaração de Imposto de Renda dos seus 

GENITORES/PROVEDORES, 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000878-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOBO PONCINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZÉBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.H. DELUZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT0016445A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015209-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: A.H. DELUZ - ME RÉU: MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA Vistos. Certifique-se a tempestividade dos embargos. Sem 

prejuízo, manifeste-se o autor acerca dos embargos monitórios 

apresentados pela ré (id 11478625), querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, 702, § 5º). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 836601 Nr: 41547-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 Vistos.

Intime-se o executado, na pessoa do seu advogado, da penhora no rosto 

dos autos em apenso (NCPC, 841, § 1º).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365324 Nr: 3391-42.2009.811.0041

 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 FILOMENA DE ARRUDA, OSMAMBDE GOMES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES ORTOBOM LTDA, JOILSON ALVES 

DE OLIVEIRA, LOURENÇO DOMINGOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 224, 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.: 316181 Nr: 19989-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MERY MENDANHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/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, enviar ao 

email da Vara (cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da petição inicial, a fim de 

ser expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875367 Nr: 13679-73.2014.811.0041

 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: IRANI MARANGÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904381 Nr: 33117-85.2014.811.0041

 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: FRANCISCO RAFAEL PARIZ DE OLIVEIRA

 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 
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BARBOSA - OAB:13.245-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 e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1111327 Nr: 15225-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:13.127/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, levando em consideração a revogação da tutela de urgência por 

meio de sentença que julgou improcedente a ação principal, julgo extinto o 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 

2017Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810254 Nr: 16756-27.2013.811.0041

 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: A. M. L. - ME

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

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

OAB:8909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MARCOS DANIEL FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:16396-MT, PRISCILA MARA TRUZZI CARAN - 

OAB:14.742-B

 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 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição e documento de fls. 123/124-vº, postulando 

o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840088 Nr: 44509-56.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação à Assistência Judiciária 

Gratuita para revogar o benefício concedido a autora, ora impugnada, no 

processo principal (código 794590). Sem custas e sem honorários, pois 

incabíveis neste incidente.Certificado o decurso do prazo recursal, 

traslade-se cópia para ação apensa devendo ser recolhida as custas e 

taxas judiciais daquela ação, no prazo de 10 dias, para o prosseguimento 

daquele feito. Após proceda-se o desapensamento, dê-se baixa e 

ARQUIVE-SE.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869847 Nr: 9427-27.2014.811.0041

 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: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4.464-A/MT

 Cód. 869847

Vistos

 A decisão saneadora de fls. 141/141vº nomeou perito e este apresentou 

proposta de honorários (fls. 154). As partes foram intimadas para se 

manifestar quanto aos honorários periciais, e permaneceram inertes (fl. 

181). Conclui-se, assim, concordância com os honorários periciais 

proposto, ao que homologo os valores de fl. 154.

Doutro lado, assentou-se na r. decisão saneadora que a produção de 

prova pericial atendia ao pleito de ambas as partes (fl. 138 e 140). Noutro 

giro, é certo que o CPC estabelece que quando a prova pericial é pleiteada 

por ambas as partes o valor será rateado (art. 95, CPC ).

Assim sendo, intime-se as partes para que cada uma efetue o pagamento 

de 50% dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, deverá o perito ser intimada 

para dar início aos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando nos 

autos a data de início dos trabalhos, que deverá ser informado às partes, 

conforme preconiza o art. 474, CPC.

O laudo pericial deve ser apresentado 30 (trinta) dias após o início dos 

trabalhos pelo perito judicial.

 Com a apresentação do laudo pericial, intime-se as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca da aludida prova, com 

a apresentação de eventual parecer dos assistentes técnicos (§ 1º do art. 

477, CPC).

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 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.: 873011 Nr: 11816-82.2014.811.0041

 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: RENATO GONÇALVES VACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S.A, REDECARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO 

PENTEADO - OAB:88.737 RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente os pleitos inaugurais, 

para condenar a Brasilgraf Serviços gráficos Ltda a devolver à 

requerente a quantia de R$ 2.619,70 (dois mil seiscentos e dezenove reais 

e setenta centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde o 

desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% a.m., desde a 

citação.Condeno a requerida Brasilgraf Serviços gráficos Ltda ao 

pagamento de custas e honorários ao causídico que patrocina a 

requerente, ao que fixo o valor em R$ 1.000,00 (um mil reais), por 

apreciação equitativa e em observância ao disposto nos inciso do § 2º do 

art. 85 do CPC, na forma do que estabelece o § 8º do referido dispositivo 

legal.Com relação às requeridas Banco do Brasil S/A e Redecard S/A, 

face ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, JULGO EXTINTO O 

FEITO, com relação aos aludidos demandados, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do que estabelece o art. 485, VI do CPC. Condeno o 

requerente ao pagamento de eventuais custas desembolsadas pelos 

requeridos, além de honorários aos causídicos destas, ao que fixo o valor 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e em 

observância ao disposto nos inciso do § 2º do art. 85 do CPC, na forma do 

que estabelece o § 8º do referido dispositivo legal.P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890701 Nr: 23693-19.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação à Assistência Judiciária 

Gratuita para revogar o benefício concedido a autora, ora impugnada, no 

processo principal (código 830080). Sem custas e sem honorários, pois 

incabíveis neste incidente.Certificado o decurso do prazo recursal, 

traslade-se cópia para ação apensa devendo ser recolhida as custas e 

taxas judiciais daquela ação, no prazo de 10 dias, para o prosseguimento 

daquele feito. Após proceda-se o desapensamento, dê-se baixa e 

ARQUIVE-SE.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910587 Nr: 37242-96.2014.811.0041

 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: JOCEANE ANGELIM BARBOSA

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

TOCANTINS LTDA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, W & A 

ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS, SULAMERICA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 Cód. 910587

Vistos

 Antes de proferir decisão saneadora, na forma do que estabelece o art. 

357 do CPC, verifico que a requerida Construtora e Incorporadora Tocantis 

Ltda não foi regularmente citada na presente demanda, consoante se 

infere de fl. 275.

Assim sendo, determino:

a) Intime-se os requerentes para que manifestem-se, em 10 (dez) dias, 

quanto a correspondência de fl. 275;

b) Regularize a numeração dos autos, a partir de fls. 278, na medida em 

que encontra-se equivocada a numeração;

c) Certifique se o requerido W & A Assessoria de Condomínios 

apresentou ou não contestação.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/20180-CNJ.

Cuiabá, 30 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.: 942417 Nr: 55998-56.2014.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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 

MARIA DE FATIAM BRAGA em face de TOKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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, 30 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 349167 Nr: 19553-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

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

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RIBEIRO BEZEERA 

BARBOSA - OAB:12533, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Vistos, etc.

Considerando a possibilidade de composição amigável a qualquer tempo e 

a manifestação das partes às fls. 446/447, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/04/2018, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419204 Nr: 5654-13.2010.811.0041

 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: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & BERNARDO LTDA, ANGELA MARIS 

FIGEROA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, MARLI MARIA COPINI LANNER - OAB:11262, NILSARA 

DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

CENTRO CARMINO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS em 

desfavor de SOUZA & ALBUQUERQUE LTDA e ANGELA MARIS FIGEROA 

DE OLIVEIRA, para declarar rescindida a locação e, por conseguinte 

decreto o despejo definitivo. Desnecessário a fixação de prazo para 

desocupação voluntária ou a expedição de mandado de despejo forçado 
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(art. 65, da Lei n.8.245/91), pois o imóvel já foi restituído à autora. Condeno 

a requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, desde 

junho de 2009 até a efetiva desocupação do imóvel em agosto de 2010, 

considerando os valores mensais já estabelecidos - R$ 902,60 entre 

06/2009 a 08/2009 e R$ 1.353,90 entre 09/2009 e 08/2010 -, corrigido pelo 

IGP-DI/FGV, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios 

de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela e 

ainda, multa contratual de 10% (dois por cento).Em razão de ter a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento 

no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de 

Processo Civil.P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes, observando-se o estabelecido pelo art. 

611 da CNGC.Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783377 Nr: 37075-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOGUEIRA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMENEGILDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN MORA FERREIRA - 

OAB:59047 OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:13.932-E

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.80, no entanto, a inscrição no cadastro de 

inadimplente deverá ser procedida pelo próprio exequente, por sua conta 

e risco.

Intime-se o exequente da presente decisão, bem como para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827246 Nr: 33131-06.2013.811.0041

 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: BASDS, MARILETE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OITO SNOOKER BAR LTDA ME, KLENER 

DE ALMEIDA SOUZA, JOÃO PAULO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA S. M. BARRETO FERREIRA - OAB:7.329, LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO - OAB:7329-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, LUIZ FERNANDO GARCIA - OAB:12339, PAULO 

CÉSAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17483, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 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. Analisando os autos, o que se extrai é que encontra-se pendente 

a colheita do depoimento pessoal do requerido Klener de Almeida Souza, 

na medida em que foi informado que o mesmo encontrava-se residindo em 

outro estado, mas não se obteve êxito em sua intimação, conforme se 

extrai de fl. 321. Contudo, é certo que o requerido em questão está, 

atualmente, patrocinado pela Defensoria Pública, tendo em vista a renúncia 

comunicada à fl. 324 e a manifestação de fl. 326. Outrossim, destaco que 

a Defensoria Pública informou o novo endereço do requerido, como sendo 

Av. das Palmeiras n. 20, Bairro Jd. Imperial, Cuiabá/MT. Assim sendo, 

designo audiência para o dia 06.03.2018 às 14:00 horas, visando a 

colheita do depoimento pessoal do requerido Klener de Almeida Souza. 

Intime-se as partes e seus procuradores, dando, ainda, vista dos autos à 

Defensoria Pública. O requerido Klener de Almeida Souza deverá ser 

intimado com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865884 Nr: 6278-23.2014.811.0041

 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: ODEMIR FERREIRA SOARES

 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 FERREIRA DE BRITO - OAB:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Cód. 865884

Vistos em correição.

Em decisão saneadora houve deferimento da produção de prova pericial. 

As partes apresentaram quesitos e assistentes técnicos.

A perito apresentou proposta de honorários (fl. 662), ao que apenas a 

requerida Mapfre Visa S/A impugnou, sob a alegação de que em casos 

semelhantes são fixados valores inferiores.

A impugnação é improcedente. A fixação de honorários em outras 

demandas não vincula os honorários nesta demanda. Outrossim, é certo 

que as decisões apresentadas não foram proferidas por este Juízo.

 Assim sendo, rejeito a impugnação aos honorários periciais e homologo a 

proposta dos honorários periciais de fls. 662, determinando que o 

requerido MAPFRE VIDA S/A, efetue o depósito do valor remanescente 

dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 

622/624, intimando-se a perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 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.: 890188 Nr: 23335-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E 

MENOPAUSA LTDA - EPP, MARCIA MARLY WINCK YAMAMOTO DE 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA CRISTINA CORREIA LINDORFER, 

EGON EWALDO LINDORFER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES DE FREITAS - 

OAB:5920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO LINDORFER PIVETTA - 

OAB:59124

 Cód. 890188

Vistos

 Em primeiro lugar, cumpra-se o já determinado à fl. 330, reiterado à fl. 385 

e não cumprido até a presente oportunidade no sentido de expedir 

mandado ao Hospital jardim Cuiabá, para que apresente, em 10 (dez) dias, 

o prontuário médico e os exames realizados pela requerida Flávia Cristina 

Correia Lindordfer no dia 13.02.2014, sob pena de crime de 

desobediência, sem prejuízo da adoção de outras providências de cunho 

coercitivo.

Outrossim, intime-se os requeridos para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto aos documentos de fls. 446/462.

Com o aporte do prontuário médico e os exames, cumpra-se o já 

determinado à fl. 386vº.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404360 Nr: 36143-67.2009.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA 

- OAB:38607-PR, RAFAEL SBRISSIA - OAB:11848-A/MT

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

OAB:9.237/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

AMBROSIO CINTRA, para devolução dos autos nº 

36143-67.2009.811.0041, Protocolo 404360, 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.: 706248 Nr: 445-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

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

OAB:9.237/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SBRISSIA - 

OAB:11848-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

AMBROSIO CINTRA, para devolução dos autos nº 445-29.2011.811.0041, 

Protocolo 706248, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901575 Nr: 31019-30.2014.811.0041

 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: THATILAINI SANTOS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos

Face ao consignado na ata de fl.298, digam-se as partes, em 10 (dez) 

dias sea vistoria foi realizada e se hove ou não a realização dos reparos 

pleiteados na demanda.

Ás providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta02/2018-CNJ.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035911-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (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 DECISÃO 1035911-57.2017.8.11.0041 AUTOR: CELSO MARCOS 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Alguns aspectos devem ser esclarecidos. A parte autora requereu 

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo este Juízo 

determinado a sua intimação para acostar aos autos elementos que 

evidenciassem a sua hipossuficiência econômico-financeira, ao que se 

limitou a trazer cópia da sua carteira de trabalho. Contudo, ressai dos 

autos que o autor está qualificado na petição inicial como empresário, 

situação a toda evidência incompatível com a informação carreada aos 

autos de que estaria desempregado desde junho de 2016, mesmo porque 

como pode um desempregado ter 06 (seis) veículos registrados em seu 

nome, sendo 03 (três) deles com menos de 05 (cinco) anos de uso, 

inclusive, 01 (um), de maior valor de mercado, novíssimo, ano 2017/2018. 

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031235-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEICY FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (RÉU)

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1031235-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: NEICY FERREIRA DA SILVA RÉU: C A E P E - CENTRO 

AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA - EPP, 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA, SOCIEDADE 

TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 
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VALE DO ITAJAI Vistos. Face a documentação juntada, defiro a emenda à 

inicial e concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, 

nos termos do art. 98 do NCPC. Com relação ao pedido de tutela de 

urgência, não verifico nos documentos colacionados com a inicial a 

possibilidade de se aferir a probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 

do CPC, na medida em que não há histórico escolar que comprove a 

aprovação nas disciplinas obrigatórias e a versão apresentada na inicial. 

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual determino, 

desde já, que em sede de contestação as requeridas apresentem o 

histórico escolar da requerente, bem como extrato financeiro e demais 

documentos referentes ao curso realizado pela mesma. Designo audiência 

de conciliação para o dia 16.04.2018 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

sala 06, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Menders, 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 NCPC. Cite-se e 

intime-se o réu para 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, prazo em que deverá também 

complementar as informações de sua peça inicial, informando seu 

endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016626-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

FABRICIO LUCAS DA COSTA PINHO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016626-15.2016.8.11.0041 

AUTOR: NILMA APARECIDA DA COSTA, FABRICIO LUCAS DA COSTA 

PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se 

a parte requerida para que manifeste sobre a petição de Id nº 11192051, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035875-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPCAO PRIME RESTAURANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA RESTAURANTE RURAL - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035875-15.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: OPCAO PRIME RESTAURANTE LTDA - ME EXECUTADO: 

LUCIANA APARECIDA DA SILVA RESTAURANTE RURAL - ME Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032365-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIASUL COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032365-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CIASUL COMERCIAL LTDA EXECUTADO: SANTARINO 

CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 
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(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001106-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO (RÉU)

ADMIR BEIRA FAVERO (RÉU)

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001106-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA RÉU: 

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO, LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - 

ME, ADMIR BEIRA FAVERO Cite-se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008824-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROISSE SERAFIM DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008824-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROISSE SERAFIM DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11454773, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006905-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JUVINO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006905-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: LOURIVAL JUVINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que manifeste sobre a 

petição de Id nº 11479697, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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: 1001117-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAO SOARES DE ALMEIDA 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 27/04/2018, às 11h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038720-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS BRITTO MAY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038720-20.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DOMINGOS IGLESIAS FILHO EXECUTADO: CONSTRUTORA 

OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME, MARCOS BRITTO MAY Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 
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citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032901-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032901-05.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001735-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001735-18.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 17/04/2018, às 10h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ARAUJO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Julio César Kabroski Serafim OAB - MT0014386A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001628-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JAQUELINE DE ARAUJO SANCHES REQUERIDO: SUSELI DE 

FATIMA NUNES BORDIN 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 17/04/2018, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001738-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001738-70.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EXECUTADO: AUTOPETRO 

CALIFORNIA LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art.290 do Código de 

Processo Civil. 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: 1001796-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. J. (EXEQUENTE)

E. V. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA VIEIRA LEITE OAB - 957.233.231-72 (REPRESENTANTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO VIZZOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001796-73.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDUARDA VIEIRA VIZZOTTO, ILARIO VIZZOTTO JUNIOR 

REPRESENTANTE: NILZA MARIA VIEIRA LEITE EXECUTADO: ILARIO 

VIZZOTTO A matéria debatida nos presentes autos é de competência das 

varas de família e sucessões, motivo pelo qual determino sua 

redistribuição a uma das varas especializadas. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001745-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA EVELIN DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

E. E. C. D. O. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001745-62.2018.8.11.0041 

AUTOR: JESSICA EVELIN DE OLIVEIRA COSTA RÉU: EXPRESSO SAO LUIZ 

LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i)Informe o e-mail 

eletrônico da parte autora, nos termos do art. 319, inciso II do CPC; ii) Junte 

aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. 

Advirto a Requerente 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SINAGA VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001802-80.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANA SINAGA VENTURA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NEUSA FERREIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001882-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARLI NEUSA FERREIRA 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 26/04/2018, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

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

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001507-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001507-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA RÉU: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ROSINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA, em desfavor de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aponta a parte reclamante que em 

05-04-2013 adquiriu um imóvel junto à segunda requerida, sendo que na 

ocasião havia uma promoção prevendo que para todos que adquirissem 

as unidades imobiliárias da mesma, seria disponibilizado 12 meses de 

gratuidade no pacote SKY FIT. Ocorre que, as chaves foram entregues 

em 09/10/2015, no entanto, não foi disponibilizado o serviço por 

inviabilidade técnica. Apesar de o Condomínio notificar as requeridas, 

nada fizeram para sanar o problema apresentado. Requer seja 

determinada a produção antecipada de prova para o fim de determinar 

diligência in loco por Oficial de Justiça a ser realizado no apartamento da 

autora e de todo seu bloco e demais módulos para certificar a existência 

de fios da SKY. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Não obstante os argumentos tecidos pela parte autora 

cumpre consignar que a produção antecipada de provas deve ser feita via 

ação autônoma, visto que possui procedimento próprio previsto no art. 

381, 382 e 383, do CPC. Assim, indefiro o pedido de produção antecipada 

de prova realizada no bojo desta ação principal. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 16 de abril de 2018, às 12h – Sala 6, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908882 Nr: 36064-15.2014.811.0041

 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: FABIANO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO D ABINER FERNANDES - 

OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro no importe de 10 %( dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85,§§1º e 2° do 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.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726676 Nr: 22498-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MENDONÇA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BUSSADE DOS SANTOS, 

SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Não há que se falar em necessidade de complementação da perícia 

médica, pois os elementos constantes no laudo pericial são suficientes 

para a resolução da questão.

 O réu André Bussade dos Santos às fls. 218/219 apresentou 07 (sete) 

quesitos principais.

Após o laudo pericial, o réu André Bussade dos Santos apresentou 11 

(onze) quesitos ditos “complementares”.

E agora às fls. 304/306 pretende que a perita responda inclusive se há 

interesse da requerente em fazer correção cirúrgica das cicatrizes.

Ora, tal questionamento deve ser feito para a parte quando da tomada do 

depoimento pessoal e não para o perito.

A discordância do réu André Bussade dos Santos com as respostas do 

perito não obriga o Magistrado a instá-lo a se manifestar novamente nos 

autos.

Como destinatário da prova, ex vi do artigo 370 do CPC/15, incumbe 

determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, Indefiro o pedido de fls. 304/305.

Em face da conexão, aguarde-se a realização de perícia no feito em 

apenso para designação de audiência de instrução

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726873 Nr: 22708-55.2011.811.0041

 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: FÁBIO JOÃO DA SILVEIRA, GILCE MARIA DE ASSIS E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MÁRCIO VIANA MARTINS, MARCO 

AURÉLIO DA SILVA, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS 

DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA, 

MARISA MOCKER MARQUES, MOISES KIM, MERLY HEIDELIND KIM 

SGUAREZI, MICHELY ELIANE KIM DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA LAURA 

MARTINS KIM, MARCOS ANTÔNIO SGUAREZI, ELDO LEITE GATTASS 

ORRO, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, PAULO AFONSO MIRANDA 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, HAONA 

LAYSLA DA SILVA BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342, JULIO TARDIN - 

OAB:4479, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT

 Intime-se a parte autora para que indique ao Juízo o endereço do 

requerido Manuel Marcio Viana Martins, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 905361 Nr: 33800-25.2014.811.0041

 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: MAURO ANDRÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de 0,5% (meio por cento) 

mensal sobre o preço do imóvel, nos termos da cláusula 8.3.1 prevista no 

contrato, retroativo a data prevista para entrega do imóvel ( 30/10/2011) 

até a efetiva entrega das chaves ( 14/10/2013), a ser apurado em 

liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INCC, por mês ou 

fração de mês em atraso e juros de mora de juros de 1% ao mês a partir 

da citação. Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao 

pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da 

condenação, a ser apurado em liquidação, sendo que cada parte irá pagar 

ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos 

(arts. 85, § 14 do CPC).Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915040 Nr: 40186-71.2014.811.0041

 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: ELISEU ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA, GIRLEY 

RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II, GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) RESCINDIR o 

Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes ( fls. 43/57); b) 

CONDENAR as requeridas, solidariamente, à devolução do valor de R$ 

8.086,42 ( oito mil e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) em 

favor dos autores, a título de devolução da corretagem e parcelas pagas, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Face à 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 

R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada 

parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor dos requerentes, 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 esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018521 Nr: 31182-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A, AM/PM COMBUESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA., NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:OABMT 10524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

formulado às fls.738/740.Não há falar em aplicação de litigância de má-fé, 

uma vez que o advogado apenas peticionou em conformidade com as 

deliberações da decisão, na qual havia condenação em honorários de 

sucumbência. Por fim, designem-se datas para os leilões do bem 

penhorado à fl. 531/532 e avaliado às fls. 545/559, devendo ser expedido 

os respectivos editais, que deverão constar os requisitos ditados pela Lei 

(CPC – art. 886) e haverão de ser publicados na forma do art. 887 do 

Código de Processo Civil.A esses atos as partes deverão ser 

cientificadas por intermédio de seu advogado ou, não os possuindo, 

pessoalmente (CPC – art. 889, I).Eventuais credores com garantia real ou 

com penhora anteriormente averbada, que não sejam de qualquer modo 

parte na execução, deverão ser intimados, pessoalmente e por mandado, 

ao menos 5 cinco) dias de antecedência (CPC – art. 889, 

V).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 744226 Nr: 41252-91.2011.811.0041

 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: LENIRA MARIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BUSSADE DOS SANTOS, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 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)INDEFIRO a produção da prova 

emprestada;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)Nomeio 

para realização da perícia, independentemente de compromisso, a perita 

DR.ª MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES – CRM nº. 2324, com 

endereço à Clínica FEMINA - Sala 12 – Cuiabá – MT; Tel.: (65) 3642-5241 

(residencial), 065-9972-0837 (celular) e 065-3624-9922 (consultório). 

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;f)Uma vez que a 

perícia foi solicitada pela parte requerida, tão-somente, a esta incumbe o 

ônus pelo pagamento, nos termos do art. 95 do CPC/15. Friso que às fls. 

175 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018.Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768484 Nr: 21380-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA GRÁFICA BRINDES EXCELENTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10982, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063
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 Manifeste-se a parte autora acerca dos esclarecimentos do perito 

efetuados às fls. 376/380, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, em atenção ao art. 10 do CPC/15, manifeste-se a parte 

requerida acerca da petição de fls. 381/382 e documento de fls. 383/392, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828776 Nr: 34622-48.2013.811.0041

 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: DARLISON ELIEZER DO CARMO DENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Defiro o pedido de fls.406-v.

 Assim, manifeste-se o Banco do Brasil acerca do laudo pericial, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 De outro giro, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados a partir da intimação desta decisão.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 844509 Nr: 48317-69.2013.811.0041

 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: MARILZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB: OAB/MT 8264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 846773 Nr: 50362-46.2013.811.0041

 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: CLARICE MARIA DE BARROS OLIVEIRA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8° 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075686 Nr: 57784-04.2015.811.0041

 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: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, MARCELL 

TONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:MT/14.234, 

ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Em análise aos autos, verifico que a pretensão formulada às fls. 617/619, 

para a realização de nova cirurgia reparatória no menor merece 

prosperar.

Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente 

pelo fato de que os documentos encartados dão suporte às suas 

alegações.

Infere-se que a necessidade de nova cirurgia decorre dos mesmos fatos 

que levaram o deferimento da liminar, qual seja, o osso do seu braço 

direito amputado cresceu externamente (sobrecrescimento com exposição 

óssea) e vem lhe causando fortes dores insuportáveis.

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante vir a ser 

acometido por infecção, consoante atesta o laudo circunstanciado emitido 

pelo Dr. Luiz Alberto Mariano de Souza, médico que já fez a cirurgia 

anterior.

Diante do exposto, estendo os efeitos da tutela de urgência concedida às 

fls. 145/148, determinando que as rés solidariamente providenciem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, à cirurgia reparatória, com médico especialista 

em ortopedia (Dr. Luiz Alberto Mariano de Souza) – em vista do 

crescimento externo do osso do seu braço direito amputado, bem como o 

custeio de todas as despesas médicas hospitalares, consultas, exames, 

medicamentos para tal finalidade.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quintos reais) até o limite 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786970 Nr: 40881-93.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HB ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Designo audiência instrutória para o dia 17/04/2018, às 14h.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808435 Nr: 14900-28.2013.811.0041

 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: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB ENGENHARIA LTDA, LUIZ HUMBERTO 

BORGES, MARIANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 Designo audiência instrutória para o dia 17/04/2018, às 13h30.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763806 Nr: 16411-95.2012.811.0041

 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: GBG, PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEPSICO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI - OAB:81.517/RJ, 

DOMICIANO NORONHA DE SÁ - OAB:123.116 RJ, MANUELA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:14379

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para condenar a parte requerida ao Pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC, a contar da publicação da sentença; 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883688 Nr: 19048-48.2014.811.0041

 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 PAULA MEDEIROS DESTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335/MT

 O trâmite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1.614.721/DF e Recurso Especial n° 

1.631.648, em curso no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual 

determinou o sobrestamento dos processos em todo o país, versando 

sobre a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, de 

cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador, nos casos 

de atraso na entrega de imóvel em construção.

Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, 

SUSPENDO O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do Resp. n° 1.614.721/DF na modalidade de 

recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO.

Após o julgamento do referido recurso, este processo poderá ser 

desarquivado, a pedido da parte e terá seu prosseguimento normal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1089093 Nr: 5759-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA MARIA DE ALMEIDA ALVES

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

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:15.063-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida 

Alcantara Egues - OAB:11.63025, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA - OAB:13.786MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794688 Nr: 1004-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BEZERRA DE LAMONICA FREIRE GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614-O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-A/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 manifestar sobre a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e documentos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803283 Nr: 9743-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 114/116, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085655 Nr: 4105-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANDRE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 274/280, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831628 Nr: 37278-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALDO FLÁVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAOA DO BRASIL MONTADORA DE 

VEÍCULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

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

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

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

fls. 221/225, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746003 Nr: 43184-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELA SANTOS MARTINS 

- OAB:14.516

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

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

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

fls. 169/170, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764145 Nr: 16772-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO CORREA DA COSTA, IVONE FRANÇA 

CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RIBEIRO, TALITHA LAILA 

RIBEIRO

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

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:15.918/MT, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887/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 08/03/2018, às 08:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884042 Nr: 19243-33.2014.811.0041

 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: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 174/206, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 455734 Nr: 26819-19.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNÊS MARIA MENDES LINHARES, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA - 

OAB:10.144

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 204/219, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090338 Nr: 6265-53.2016.811.0041

 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: JANSEY MAGNO MORAIS GUEDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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. 203/205, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764009 Nr: 16629-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA GONÇALVES DE ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/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. 315/317, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749569 Nr: 985-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, MARIA CRISTINA CLARO, CRISTINA CLARO, 

HANNA YOUSSEF SABA, ELIANE CLARO YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE GASPERI - 

OAB:84.782/RS, ROBERTO BECKER MISTURINI - OAB:68841/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 192, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021592 Nr: 32721-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO NEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 238/243, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 344967 Nr: 14936-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANDRÉ GRUPO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 Considerando a petição de fls. 236/237, determino a suspensão dos 

autos para apresentação de eventuais bens disponíveis durante o prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 784766 Nr: 38585-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA MEIRE DE ALMEIDA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/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 E REQUERIDA, na 

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

sobre o calculo de fls. 335/336, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1219961 Nr: 11447-83.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LUIZ LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826707 Nr: 32620-08.2013.811.0041

 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: CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 168/175, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 228883 Nr: 35862-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LUIZA KOPPENHAGEM WAMZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 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 informar o 

cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147351 Nr: 30574-41.2016.811.0041

 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: VSDA, VALDICE BOSCO DOS ANJOS

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 134/145, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811529 Nr: 18018-12.2013.811.0041

 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: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 924647 Nr: 46265-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANETE APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLOGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813937 Nr: 20412-89.2013.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE SARAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS 

BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:18764

 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875429 Nr: 13722-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMILSON DALBEM 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 716178 Nr: 10091-63.2011.811.0041

 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: MOHAMMED AHMED FARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMED ABOUZEID FARES, ADNAN ABOUZEID 

FARES, FARES HAMED ABOUZEID FARES, ADNAN FARES & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES. 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, VIVIAN BEHNING MANZI - OAB:329.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - 

OAB:8926/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões de apelação adesiva, no prazo legal. no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1170183 Nr: 40246-73.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO DOS SANTOS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 109/118, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S/A, YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93.982/SP, Suzy Silva Santana Secanechia - OAB:63171/SP

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e retifico a certidão de fls. 868, intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) 

de fls. 338/344, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891436 Nr: 24170-42.2014.811.0041

 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: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/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. 1101/1104, no valor de R$ 

32.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920509 Nr: 43743-66.2014.811.0041

 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: FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA

 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

 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$ 1.100,00 (mil e cem 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 Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

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.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853934 Nr: 56548-85.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DE LIMA SILVA, RODRIGO MARQUES DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S.A ., INVEST 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B, LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT 

15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - OAB:16006, 

DANIELA RIZZI BARUFALDI - OAB:55226/RS, JAIME BANDEIRA 

RODRIGUES - OAB:41.259/RS

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o denunciado a lida INVEST 

SEGURADORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1080150 Nr: 1552-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZILENE DE JESUS, BST PRIME INTERMEDIAÇÃO DE 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ANDRE DA SILVA, CELENIR 

FERREIRA DE CAMPOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 96, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1111179 Nr: 15195-60.2016.811.0041

 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: LUIZ ANTÔNIO NÓBREGA LEPLETIER, MARIA CANDIDA 

NOBREGA LEPLETIER, MARCUS VINICIUS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE CASTRO, LUIZ ANTÔNIO 

NÓBREGA LEPLETIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA LIMA DE AQUINO - 

OAB:47986, YOUSSEF ABDO MAJZOUB - OAB:41.192/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR reconvindo Luiz Antonio 

Nobrega Lepletier na pessoa de seu(s) advogado(s), para que possa 

apresentar resposta aos termos da reconvenção, bem como impugnar a 

contestação de fls. 59/79, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 702862 Nr: 37484-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORIAL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICINATO SOARES DE LIMA, PAULO 

LEONARDO ARAÚJO LIMA, PATRICK ARAÚJO LIMA, CICINATO SOARES 

LIMA JUNIOR, PABLO MATEUS ARAUJO LIMA, SIDNEI ARI BELLINCANTA, 

IVETE SCUSSIATTO BELLINCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DOS S. FILHO 

- OAB:5140/MT, JOSÉ EDUARDO LEITE - OAB:6.517, PAULO ROBERTO 

DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/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), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 245, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881354 Nr: 17603-92.2014.811.0041

 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: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - 

OAB:8.669/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a 

proposta de honorários pericias fls. 233/235, no valor de R$ 27.980,00, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084264 Nr: 3527-92.2016.811.0041

 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: ERICK RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS 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

 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), e via Diário Eletrônico, para que especifiquem as 

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

com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após 

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

saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933161 Nr: 51001-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON GORO SUMITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIMARÃES 

MARTINS - OAB:51.837/RS, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - 

OAB:11245/O, Marcela Savonitti - OAB:79813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 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 efetuar o 

pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822749 Nr: 28899-48.2013.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SÃO BENEDITO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MULTI FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CARVALHO BADINI 

DOS SANTOS - OAB:15393, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 225/237, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894141 Nr: 25988-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DE MORAES BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 As partes entabularam acordo conforme se vê às fls. 78/v, requerendo a 

homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo.

Determino, ainda, que seja oficiado ao Departamento da Conta Única, a fim 

de serem vinculados a esta 4ª Vara Cível os valores depositados à fl. 79v.

Após, conclusos para expedição de alvará.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 314087 Nr: 19144-10.2007.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL D´AMÉRICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

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

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BODNAR - 

OAB:3.526/MT

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em que Sanecap – 

Saneamento da Capital que move em desfavor de Condomínio Edifício 

Portal D’América.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 
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de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transita em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 346946 Nr: 17101-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVITAS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LUIZ 

ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ELIAS ABDALLA, CONSÓRCIO 

AGROPECUARIA JARAGUA LTDA, AGROPECUÁRIA FLANALTO S/A 

AGROPLASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT, 

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2623/MT

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

OAB:5471-B

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 214699 Nr: 23590-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ ZENI, JOSÉ LUIZ ZENI, ELISSON LUIS 

SANTOS SENA, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LUIZ BULHOES, JOEL LUIZ BULHOES

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

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, ELISSON 

LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 230863 Nr: 369-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIS BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, 

HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - OAB:6.720/MT, JOSILAINE DIAS 

VIRMIEIRO DE CARVALHO - OAB:9.927/MT, OTÁVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:10.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALVA RODRIGUES FERREIRA 

DA SILVA - OAB:9.467/GO, HENRIQUE F. BALTAZAR PENHA - 

OAB:1671-A

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

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

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

ofício de fls. 526/535, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 305556 Nr: 15483-23.2007.811.0041

 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, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA, MINÉRIOS 

SALOMÃO LTDA, JESSICA CRISTINA DE SOUZA, MAURO MENDES 

FERREIRA, VALDINEI MAURO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

OAB:OAB/MT 12037

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1127789 Nr: 22067-91.2016.811.0041

 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, JOÃO GABRIEL GUIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP PRÉ MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 718373 Nr: 14404-67.2011.811.0041

 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: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRO 

NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, CARLOS 

AGLI ID

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - OAB:14122, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA - 

OAB:5645-MT, CARLOS MAGNO RIPOLI - OAB:81472/MG, EDSON 

FELICIANO DA SLVA - OAB:OAB/TO 633 -A, SEBASTIÃO CARLOS 

GOMES DE CARVALHO - OAB:2428/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA CARLOS AGLI ID, 

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

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1134932 Nr: 25045-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACIELLE PEREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 
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OAB:11.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por 

Glacielle Pereira Lemes, visando à retificação do seu registro de 

nascimento, tendo em vista que seu nome não foi grafado corretamente, 

sendo o correto Gracielle Pereira Lemes.

Junto com a inicial vieram os seguintes documentos: certidão de 

nascimento (fl. 13), documento de identificação e CPF (fl. 14), carteira de 

habilitação (fl. 15), título de eleitor (fl. 16), declaração de imposto de renda 

(fl. 17/23).

 Certidões negativas de débito de fls. 33/34 e certidões negativas cível e 

criminal às fls. 36/40.

O representante do Ministério Público pugna pela procedência do pedido 

(fls. 45/53).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e 

ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam 

a retificação em assentamento no Registro Civil.

O caso em análise não exige dilação probatória em audiência, sendo 

suficiente a prova documental acostada aos autos.

Pelos documentos pessoais trazidos aos autos, tais como identidade e 

CPF (fl. 14), carteira de habilitação (fl. 15), título de eleitor (fl. 16) e 

declaração de imposto de renda (fl. 17/23) constata-se que realmente 

houve equivoco na grafia do nome.

Assim, como não houve impugnação e pelo que revelam os documentos 

colacionados, o pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de 

terceiros.

ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por GLACIELLE PEREIRA LEMES e, 

consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO 

REGISTRO CIVIL, devendo constar no registro de nascimento seu nome 

como GRACIELLE PEREIRA LEMES.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação determinando 

ao 3º Serviço Notarial e Reg. das Pessoas Naturais de Cuiabá – MT, que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788451 Nr: 43692-26.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS 

OLEOSOS LTDA.ME, BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FAIZÃO - 

OAB:8340-B, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Ante o exposto:a)DEFIRO a produção das provas documental, pericial, 

testemunhal e depoimento pessoal dos representantes parte requerida 

LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, sob pena de 

confissão;b)Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado;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)Em face 

da perícia requerida, 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, 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.e)Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte autora, essa 

será responsável pelo pagamento, nos termos do art. 95 do 

CPC.f)Somente designarei audiência após a realização da 

perícia.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005819-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005819-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios 

com efeitos infringentes interpostos pelas partes em Ids. 

11322584/11451072, alegando a existência de contradição visto que nos 

autos consta sentença com a data do sinistro errada, bem com o equívoco 

no valor da condenação, uma vez que não foi analisado corretamente o 

laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades, contradições e erro material. Nesse 

contexto, examinando as razões que embasaram a irresignação, 

convencido estou de sua procedência, uma vez que foi lançada de forma 

equivoca no PJE – Processe Judicia Eletrônico sentença não referente a 

estes autos, com partes totalmente estranhas. Diante do exposto, 

levando-se em consideração a existência de contradição, plenamente 

remediável, ACOLHO os presentes Embargos para efetuar o lançamento 

da sentença correta: (...) Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Nuylan Guilherme Galvão de Lima em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 01/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 01/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4968466, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 
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Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 4968473), bem 

como laudo pericial (Id. 9596808). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 01/01/2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de média repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$1.687,50 (hum mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de média repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), totalizando o montante de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do 

sinistro (01/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE ARRUDA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005997-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOEL DE ARRUDA E SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos 

pela parte autora em Id. 11446838, em face da sentença prolatada em Id. 

10894847, alegando a existência de contradição sob o argumento de que 

se aplicou o grau de invalidez de 25% para um dos “pés” quando o correto 

seria o percentual de 50% conforme o laudo pericial de Id. 9616458. 

Vieram-me os autos conclusos. Vieram-me os autos conclusos. Decido. 

Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições e 

erro material. Nesse contexto, examinando as razões que embasaram a 

irresignação, convencido estou de sua procedência. Denota-se que o 

laudo médico emitido junto em Id. 9616458, foi conclusivo em afirmar que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

direito avaliada em 50% de 70%. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de “um dos 

pés”, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, 

levando-se em consideração a existência de contradição, plenamente 

remediável, ACOLHO os presentes Embargos, atribuindo-lhes efeitos 

infringentes, passando a parte dispositiva conter a seguinte redação: “(...) 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 

(quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (28/11/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. No mais, permanece 

inalterada a sentença atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002569-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DIANA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002569-55.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: AIRTON DIANA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos 

infringentes interpostos pela parte requerida em Id. 11488784, em face da 

sentença prolatada em Id. 10767970, alegando a existência de contradição 

sob o argumento de que se aplicou o grau de invalidez de 100% para o 

“segmento da coluna torácica” quando o correto seria o percentual de 

25% previsto na Tabela da SUSEP. Vieram-me os autos conclusos. 

Decido. Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, 

contradições e erro material. Nesse contexto, examinando as razões que 

embasaram a irresignação, convencido estou de sua procedência. 

Denota-se que o laudo médico emitido junto ao Id 8400697 , foi conclusivo 

em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna torácica avaliada em 50% de 25%. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade do “segmento da coluna torácica”, o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 
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considerando que a quantia já recebida administrativamente encontra-se 

no valor de R$ 8.943,75 ( oito mil novecentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), encontra-se o valor remanescente totalizando 

em R$ 843,75 ( oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Diante do exposto, levando-se em consideração a existência 

de contradição, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a 

seguinte redação: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(08/08/016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. No mais, permanece inalterada a 

sentença atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001154-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001154-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSALINA NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos 

pela parte requerida em face da sentença prolatada em Id..10660979. 

Sustenta que a decisão apresenta erros materiais, uma vez que no 

dispositivo da sentença (Id. 10660979) ao fixar o valor da condenação, 

consignou em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), quando o correto seria o valor de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) . Requer que 

sejam acolhidos os embargos para serem sanados os referidos erros 

apontados. Decido. Compulsando os presentes autos verifico que razão 

assiste a parte embargante, pois consta o equívoco das datas na referida 

sentença. Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de 

erro material, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

passando a parte dispositiva conter a seguinte redação: “Diante do 

exposto, Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária a partir da data do sinistro (27/11/2016).” No mais, 

permanece inalterada a sentença vergastada. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001895-43.2018.8.11.0041
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JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001895-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: A. 

J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

POR DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL C.C PEDIDO SUCESSIVO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C.C TUTELA DE URGÊNCIA que promove UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de A J H 

COMÉRCIO DE CARNES EIRELLI - ME. Para tanto, argumenta que em 

dezembro de 1999, as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares na modalidade “Coletivo empresarial”, 

sendo o denominado Empresarial Premium e registrado sob o nº. 6104.86, 

optando a interveniente exclusivamente pela acomodação Enfermaria e/ou 

Apartamento. Ocorre que, o balanço (análise gerencial) do contrato 

(6104.86) no último exercício financeiro contratual comprova que a receita 

de contraprestações dos planos de saúde mantidos pela requerida 

encontram-se infinitamente inferior a somas das despesas assistenciais 

suportadas pela operadora, resultando em prejuízos econômicos. Assim, 

pleiteia em sede de tutela de urgência para que a requerida seja intimada 

para manifestar sua opção pela rescisão do contrato ou, se assim 

preferir, pela continuidade do contrato mediante a oferta modificação 

equitativa das condições contratuais quer seja através de reajuste 

aquisição de nova modalidade de plano, conforme precificação e 

condições especificadas em nota técnica, cujo teor contempla maior 

equidade, haja vista que a coparticipação permite que aqueles que utilizam 

mais o plano, contribuam nesta proporcionalidade, gerando o necessário 

equilíbrio entre os beneficiários inseridos na contratação. Com a inicial 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. Infere-se 

que não ficou demonstrada a probabilidade do direito em favor da parte 

autora, já que eventual desequilíbrio contratual será averiguado com a 

instrução probatória, não sendo possível se extrair neste momento de 

cognição não exauriente. Frise-se que também não restou evidenciado o 

perigo de dano, pois conforme noticiado na inicial, o suposto desequilíbrio 

contratual se arrasta desde o começo do ano de 2017, e, somente agora 

vem em juízo rogar por providencias. Demais disso, tenho como prudente 

facultar o contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 16 de abril de 2018, às 11h30 – Sala 6, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se 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

5ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KEMILLYN DOS SANTOS GALANTE (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001318-65.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o (a) autor (a), tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos 

termos do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2018 às 10:00 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 (o) ré (u) 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. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001365-39.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Deverá a parte ainda, 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 30 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020160-30.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o réu, 

por meio do subscritor da petição de ID 10661952, para que em 15 

(quinze) dias regularize sua representação processual. 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-se. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1017811-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

GISELE PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

MURILO CESAR PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

VALERIA PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PEREIRA BRAGA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017811-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se, 

conforme requerido (id11066792). Caso constatada a hipótese do art. 227 

do CPC, fica desde já autorizado a citação por hora certa. Redesigno o dia 

18/06/2018 às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 8684472. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012513-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A P F BERICO AUTO ELETRICA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012513-81.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu, assim redesigno o dia 

07/05/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 7970339. 
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Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023147-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L F C LEAO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023147-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado da ré Ligia Duarte, assim redesigno o 

dia 07/05/2018 às 08:30horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9219796. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023951-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO SIMIONATTO DOENHA ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA BUZETTI OAB - MT13590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023951-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado da parte ré. Assim redesigno o dia 

09/04/2018 às 12:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9321270. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANARA YANNA GAYVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000263-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: JUSSANARA YANNA GAYVA DE ALMEIDA RÉU: MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2018 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029505-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GRANJA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029505-20.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEUSA GRANJA ALENCAR REQUERIDO: GERALDO 

ANTONIO MENDES DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de cobrança com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Cleusa Granja Alencar em face 

de Geraldo Antônio Mendes da Silva, aduzindo, em síntese, que foi 

contratada pelo réu, para realizar procedimentos administrativos junto ao 

INCRA e relativo a desapropriações por interesse social. Informa que do 

valor depositado nas ações de desapropriações, tem direito a 10%, 

totalizando a quantia de R$ 173.854,31. Narra que recebeu a quantia de 

R$ 79.032,00, não recebendo o remanescente, R$ 94.82,31. Informa que 

não obteve negociação amigável com o réu e requer o deferimento de 

tutela de urgência para bloqueio de valores até o limite devido, ao 

argumento que corre o risco de não receber seu crédito, tendo em vista a 

possibilidade de o réu se mudar para o exterior. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 10052114). A autora atendeu a ordem (Id 10276172, 

10311869). É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição inicial, bem 

como os benefícios da justiça gratuita à autora. O art. 300 do Código de 

Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (destaquei) Sobre a tutela 

de urgência ,Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência 

está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela autora 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. No intuito de demonstrar o perigo da demora, a autora sustenta 

que há possibilidade do réu estar se mudando para o exterior. No entanto, 

não instruiu os autos com qualquer documento nesse sentido. A fim de 

corroborar seus argumentos, a exequente carreou nos autos, além do 

contrato de prestação de serviços, documentos referente ao processo 

administrativo e judicial, no qual prestou os serviços alegados. Referidos 

documentos realmente corroboram a tese sustentada pela autora, no 

sentido que é credora do réu. Contudo, estes não demonstram que o réu 

está se mudando para o exterior e/ou dilapidando seu patrimônio e que a 

autora corre o risco de sofrer o prejuízo alegado. Ante o exposto e 

considerando que a tutela de urgência é medida excepcional, indefiro o 

pedido de bloqueio. Com advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 

334, § 1º que as audiências de conciliação deverão ser realizadas por 

conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – 

CCMC, designo o dia 10 de abril de 2018 (10/04/2018) às 09:30 horas para 

a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se o réu 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 
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entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

10 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037319-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037319-83.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 16/04/2018 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, 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. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022848-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAVARIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI OAB - SP319124 (ADVOGADO)

MARCO VANIN GASPARETTI OAB - SP207221 (ADVOGADO)

MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG OAB - DF28520 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022848-62.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O réu 

manifestou o seu interesse na audiência de conciliação (ID 11043155). 

Assim, redesigno o dia 17/04/2018 às 08:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos (VIA DJE) nos 

termos da decisão de ID 9250820. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028899-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028899-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Certifique-se se o Aviso de Recebimento foi recebido pela ré. Em sendo 

negativo, cite-se a ré pessoalmente por oficial de justiça. Cuiabá, 31 de 

janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017388-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017388-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Alguns 

documentos colacionados pela autora estão datados do mês 08/2017, ou 

seja, quando do ajuizamento da presente ação, demonstrando assim que 

não se trata de fato novo. Desta forma, mantenho a decisão de ID 

9761461 pelos seus próprios fundamentos. Intime-se para recolhimento 

das custas e taxas. Cuiabá, 31 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008631-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DOROCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS CARRARO LTDA (RÉU)

ARANTES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008631-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Certifique-se se o réu Móveis Carraro foi intimado do despacho de ID 

9602820. Após concluso para despacho saneador e/ou julgamento 

antecipado. Cuiabá, 31 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038652-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINIER MANFRIN BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038652-70.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que cumpra integralmente a determinação de ID 11333189, 
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adequando a sua petição inicial ao que prevê a Resolução n° 04/2016/TP, 

sob pena de indeferimento. Cuiabá, 31 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038704-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPPE (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038704-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc DEFIRO a 

emenda a inicial requerida sob ID 11404073. Verifico que a pretensão 

inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo. 

Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e 

pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. Conste, 

ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013588-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013588-58.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em tempo, 

redesigno o dia 05/07/2018 às 09:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da 

decisão de ID 7773279 e 10365465. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026649-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO RAMOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026649-83.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 07/05/2018 

às 09:30 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005069-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALBUQUERQUE PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005069-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Diante os novos 

documentos apresentados pela autora, revejo o meu posicionamento 

exarado na decisão de id 10789681, e consequentemente DEFIRO 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

07/05/2018 às 10:00 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 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, 31 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 432163 Nr: 12114-16.2010.811.0041

 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: MARIA TEODORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ALVES DOS SANTOS, E. F. A. S.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CÉSAR MIDON DE 

MELO - OAB:24251/O

 Processo nº. 12114-16.2010.811.0041 - Código 432163
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DESPACHO

 Trata-se de ação de usucapião proposta por Maria Teodora Silva em 

desfavor de Jonas Alves dos Santos e Emmily Fernanda Alves dos 

Santos, representada pelo primeiro réu.

A autora requer a declaração de seu domínio sobre o imóvel localizado na 

Avenida Senador Filinto Muller, Quadra 03, Lote 04, Casa 1.775, em Cuiabá 

– MT, ao argumento de que exerce a sua posse mansa, pacífica, 

ininterrupta e com animus domini desde a década de 1970. Apresentou 

documentos.

A parte ré, citada, defende que a posse exercida de forma mansa e 

pacífica pela autora é de apenas parte do imóvel, ou seja, de apenas de 

4m de terreno à frente da Avenida Filinto Muller; 2,35 metros aos fundos 

com o Lote 07 e na lateral junto ao Lote 03, 30 metros. Assim, pede que a 

matrícula do imóvel seja retificada.

Para dirimir a controvérsia, determino a realização de perícia técnica, a 

qual deverá responder a este Juízo o tamanho exato do imóvel em litígio, 

bem como a dimensão da ocupação realizada pela autora.

 Nomeio como perito do Juízo o Engenheiro Civil Leonardo José da Gama 

Girão, com endereço profissional na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 3000, Edifício Privê Verona, Apartamento 604, Bloco C, 

Bosque  da  Saúde ,  t e l e fone :  65  99664 -1014 ,  e -ma i l : 

l jengenhariacivi l@gmail.com, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado, via oficial de justiça, para que informe o seu 

aceite ao encargo confiado, devendo desde então apresentar sua 

proposta de honorários.

Consigne-se que a referida pericia será paga ao final pelo Estado de Mato 

Grosso caso a autora seja vencedora. Em caso da mesma ser vencida, os 

honorários serão pagos pela parte ré.

Expeça-se o necessário com urgência, uma vez que este processo está 

incluso na Meta 02/2017 do CNJ e deve ser julgado com prioridade.

Cuiabá, 30 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.: 1148987 Nr: 31220-51.2016.811.0041

 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: WG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UC-CDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13.796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 Vistos.

Intime-se a ré para se manifestar sobre a petição com documentos de p. 

924/929, no prazo de 48 horas, devendo nesse prazo trazer aos autos 

documentos que comprovam o cumprimento de decisão de p. 579/580.

Na hipótese de não estar atendendo a ordem de p. 579/580, efetuar o 

pagamento do tratamento ao médico, em igual prazo.

Determino, ainda, que o autor informe o intervalo entre uma sessão e 

outra, no prazo de 48 horas.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 4214-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO 

MUNHOZ - OAB:11.971/MT, Rafaela Vitória Mendes Volcov - 

OAB:17.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Processo nº. 4214-26.2003.811.0041 - Código 114352

Vistos e etc.

Diante os fatos narrados, intime-se o executado para que continue 

depositando em juízo os valores correspondentes ao acordo entabulado 

entre as partes.

Intime-se o representante do exequente para que informe a este juízo a 

fase do procedimento investigatório informado a p. 446/448.

Cuiabá, 29 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.: 316755 Nr: 20165-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OTAVIANO DE ARAÚJO BASTOS - COM. 

ATACADISTA E VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELELISTAS (REGIAO 2) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINETE DA SILVA AMORIM 

- OAB:12.451/ MT

 Processo nº. 521/2007 - Código 316755

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, 29 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.: 912620 Nr: 38618-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FRANCISCO ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 38618-20.2014.811.0041 - Código 912620

Vistos etc.

Tendo em vista que a caução exigida para o cumprimento da liminar visa 

ressarcir eventuais prejuízos causados com o despejo forçado, e levando 

em consideração que a ré abandonou o imóvel, DEFIRO o pedido de 

levantamento da caução prestada a p. 37/38, conforme requerido a 

p.68/69.

A p.63 foi deferida a conversão da presente ação de despejo em ação de 

execução de titulo extrajudicial. Assim faça as devidas alterações no 

sistema Apolo e capa dos autos.

Após, cite-se o devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente.

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de 

integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC).

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC)

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

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

 Cod. Proc.: 945713 Nr: 57873-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 57873-61.2014.811.0041 - Código 945713

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o embargante, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, constitua novo advogado, sob pena de extinção da presente ação.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso..

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 245512 Nr: 13463-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, 

RENÉ VIRGÍLIO VENDRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANE TONIOLO - 

OAB:8950-MT, JOZANE TONIOLO - OAB:7063

 Processo nº 2782-07.1992.811.0041

Código: 488662

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de penhora de p. 287/288.

Assim, penhore-se e avaliem-se o imóvel descrito nas matriculas n° 7.063 

do 1° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, e 

em nome do executado.

Após, intimem-se o executado da penhora, conforme determina o art. 841 

e 842 do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 377049 Nr: 13035-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833

 Processo nº. 292/2009 - Código 377049

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso.

Cuiabá, 29 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.: 750684 Nr: 2412-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA DE SOUZA NUNES MIRANDA, IASMIN 

MIRANDA GARCIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DA SILVA AMORIM, MARCIO 

AMORIM DA SILVA

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

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Processo nº. 2412-75.2012.811.0041 - Código 750684

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, 29 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.: 750697 Nr: 2426-59.2012.811.0041

 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: CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA MEDEIROS, CARLOS ALBERTO 

PEREIRA LIRA

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

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559-B/MT

 Processo nº 2426-59.2012.811.0041

Código 750697

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o exequente, 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, 29 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.: 756560 Nr: 8674-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351-MT

 Processo nº. 8674-41.2012.811.0041 - Código 756560

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2012, 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, 29 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.: 773533 Nr: 26692-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDES FERREIRA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE A. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2669-13.2012.811.0041 - Código 773533

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p.61 e suspendo a tramitação do feito por 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo de suspensão, a parte autora deverá requerer o que de 

direito, independente de nova intimação.

Cumpra-se

Cuiabá, 29 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.: 830653 Nr: 36358-04.2013.811.0041

 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: PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR. - 

OAB:142.452

 Processo nº 36358-04.2013.811.0041 - Código 830653

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Paulo Henrique Lima 

Marques em face de Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A. 

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 29 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.: 896116 Nr: 27079-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANY DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 27079-57.2014.811.0041

Código 896116

 Vistos e etc.

Certifique-se se a autora se manifestou nos autos, juntando eventual 

petição.

Em seguida remetam-se os autos a Defensoria Publica para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 74103 Nr: 10953-54.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS CORREA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA DUTRA, OLIDES COLOMBO 

DE MENDONÇA, AMARILDO ALVES DE MENDONÇA, ROBERTO CARLOS 

ALVES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BOCCHESE - 

OAB:7564, Waldir de Siqueira - OAB:1.943/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida Jairo da Silva Dutra, para que 

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

no importe de R$ 326,58 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito 

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.: 99511 Nr: 14016-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO TROMBIM, CLEUSA PACHECO 

TROMBIM (ESPOSA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:6525/MT, Roni 

Marcio Naves - OAB:6228

 o dinheiro ou moeda em espécie é o bem penhorável em preferencia aos 

demais.Quanto à possibilidade de a penhora a ser realizada na “boca do 

caixa” da empresa executada, a jurisprudência assim tem 

entendido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

PENHORA NA BOCA DO CAIXA - POSSIBILIDADE - ORDEM DE 

GRADAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 655 DO CPC - 

NÃO-COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE À ATIVIDADE DA EMPRESA - 

RECURSO IMPROVIDO. Pode o juiz, utilizando-se dos meios disponíveis, 

propiciar a viabilidade da satisfação do crédito, nos termos da gradação 

estabelecida no art. 655, I, do CPC, sem que haja ofensa ao princípio da 

menor onerosidade da execução disposto no artigo 620 do CPC. É 

perfeitamente cabível a penhora na boca do caixa da empresa, haja vista 

que a referida medida constitucional contribui para a efetividade da 

execução e não ficou comprovado que o valor a ser constritado possa 

causar algum prejuízo a empresa. AI, 11532/2007, DES.ERNANI VIEIRA DE 

SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2007, Data 

da publicação no DJE 13/06/2007” (grifei)Posto isto, como as tentativas de 
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recebimento do crédito anteriormente realizadas foram infrutíferas, DEFIRO 

o pedido de penhora na “boca do caixa” da empresa executada, até o 

limite do valor, apresentado à p. 406.Penhorado os valores, o Oficial de 

Justiça deverá emitir um guia de deposito judicial vinculada a estes 

autos.Cumpram-se as determinações acima expedindo o 

necessário.Cuiabá, 29 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.: 139684 Nr: 24284-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍGIA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIKON INFORMÁTICA LTDA, ANTÔNIO 

BRANDÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Processo nº. 24284-64.2003.811.0041 - Código 139684

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido retro.

Assim, intime-se a executada, via DJE e pessoalmente nos endereços 

encontrados a p. 217/218, nos termos da decisão de p. 159.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 141590 Nr: 25945-78.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CARLOS MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SIGNORELLI, REGINALDO MOTA 

GUIMARÃES, MARIA LUISA SIGNORELLI GUIMARAES, ELIZALDO 

GUSMÃO SIGNORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25945-78.2003.811.0041

Código: 141590

Vistos e etc.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o executado através de seu advogado, para que informe, em 15 

(quinze) dias, a localização dos veículos de p. 199.

Decorrido o prazo sem manifestação 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.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 377943 Nr: 13921-08.2009.811.0041

 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: BRUNO VENSON 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Processo nº. 13921-08.2009.811.0041 Código 377943

Vistos e etc.

Intime-se o perito novamente (via e-mail e/ou telefone), nos mesmos 

termos da decisão de p.348.

Aceitando o encargo, deverá o perito informar data para a realização da 

pericia.

Após, dê-se ciência a partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 383837 Nr: 19591-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA SILVA, VILÉZIO PINTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:10561/MT

 Processo nº. 547/2009 - Código 383837

Vistos e etc.

Façam as devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo, eis que 

se trata cumprimento de sentença requerido por Antônio da Silva e Vilézio 

Pinto da Cruz em face de Thiago da Silva Cruz.

A parte executada, intimada para se manifestar quanto aos cálculos 

apresentados pelo contador judicial, deixou transcorrer in albis o prazo. Já 

a parte exequente concordou com o valor apurado.

Desta feita, homologo os cálculos apresentados pelo contador judicial a 

p.177/179.

Intime-se a exequente para que apresente planilha do seu credito 

atualizada, eis que o pedido retro veio desacompanhado de tal documento.

Em seguida, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 390168 Nr: 25586-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO STUMP JACOB GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO JAVIER BACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°741/2009

Código: 390168

Vistos e etc.

Para analise do pedido de penhora, deve o exequente apresentar a 

matricula atualizada do imóvel.

Cuiabá, 29 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.: 714925 Nr: 9243-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO AMARAL QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo nº. 9243-76.2011.811.0041 - Código 714925

Vistos e etc.

Diante a certidão retro, intime-se o exequente para requerer o que entende 

por direito em 15 dias.

Expeça-se o necessário.

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

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 721595 Nr: 17101-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FILGUEIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 29 de janeiro de 

2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 725202 Nr: 20915-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 Processo nº. 20915-81.2011.811.0041 - Código 725202

Vistos e etc.

INDEFIRO o pedido de expedição de oficio para habilitação do referido 

crédito, eis que cabe ao exequente a providencia diretamente ao juízo da 

Recuperação.

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.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 786033 Nr: 39917-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI PADRÃO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 39917-03.2012.811.0041 - Código 786033

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, 29 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.: 942382 Nr: 55970-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ESCOLÁSTICA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DALMO FERREIRA, BENEDITO DE 

ARRUDA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 55970-88.2014.811.0041

Código 942382

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente a autora, 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, 29 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.: 1015320 Nr: 29834-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRF TRANSPORTE LTDA, ALTAIR BATTISTUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSOL - INDUSTRIA DE GERAÇÃO DE VAPOR E 

BIOMASSAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 29834-20.2015.811.0041

Código: 1015320

Vistos e etc.

Este feito vem se arrastando desde o ano de 2015.

A parte exequente requereu a suspenção do feito por prazo de 01 anos, 

sem, contudo, ter apresentado justificativa plausível que corrobore com 

deferimento do pedido.

Assim, diante a não apresentação de justificativa para a suspensão do 

feito, bem como não tendo o exequente demonstrado que esgotou os 

meios de busca de bens, INDEFIRO o pedido retro.

Intime-se a parte exequente para que em 05 (cinco) dias requeira o que de 

direito.

Deverá o exequente, inclusive, em cinco dias, informar 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.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1037622 Nr: 40383-89.2015.811.0041

 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: DIONETE AUXILIADORA MAGALHÃES, ARAILSON 

BENEDITO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 
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BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A, ITAÚ 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, José Armando da Glória Batista - 

OAB:62.924, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Processo n° 40383-89.2015.811.0041

Código: 1037622

Vistos e etc.

O pedido de justiça gratuita dos autores foi indeferido, e o Agravo de 

Instrumento interposto não foi recebido no efeito suspensivo.

Posto isto, intime-se o autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento na distribuição.

Consigno que caso a decisão que indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita seja revista, poderá os autores, por meio próprio requerer a 

devolução dos valores pagos a titulo de custas e taxas iniciais.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1164217 Nr: 37631-13.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OTAVIANO DE ARAÚJO BASTOS - COM. 

ATACADISTA E VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELELISTAS (REGIAO 2) LTDA, EDUARDO 

DOS REIS CARNEIRO GOSLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 37631-13.2016.811.0041

Código 1164217

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente a autora, 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, 29 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.: 1178081 Nr: 43178-34.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:OAB/MT 10.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para comprovar o pagamento da diligência do 

oficial, em 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 29797 Nr: 12738-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panta Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Processo nº. 98/2001- Código 29797

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2001, 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 o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 81665 Nr: 5616-55.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos F. Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8166Processo n° 8310/1997

Código: 81665

Vistos e etc.

Defiro o pedido retro.

 Segue a restrição do veiculo em nome do executado junto ao RENAJUD.

Intime-se o executado da penhora realizada via RENAJUD, nos termos do 

art. 841 do CPC/15:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Em seguida, expeça-se competente mandado de avaliação dos veículos 

encontrados (endereços constantes em anexo).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 26 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.: 111921 Nr: 4243-57.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinez e Del' Barco Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO, Ana 

Emília Gahyva de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Processo n° 4243-57.1995.811.0041

Código: 111921

Vistos e etc.

 Intimem-se todos para ciência quanto a cessão informada a p. 907/909. 

Não havendo impugnação, façam as devidas alterações na capa dos 

autos e sistema Apolo substituindo o Banco do Brasil do polo ativo da 

presente ação pela Ativos S.A. Securitizadora de Crédito Financeiros.

Em seguida, proceda a vinculação de eventuais valores depositados nos 

presentes autos, e expeça-se competente alvará em favor da exequente 

Previ-Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, conforme 

já determinado a p.748 e 870.

Após, em nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, RETORNEM os autos 

ao arquivo.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Cuiabá, 29 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.: 181723 Nr: 28510-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA FM, CBN - CENTRAL 

BRASILEIRA DE NOTÍCIAS, TV RECORD CANAL 10, GAZETA DADOS, 

GRÁFICA MILLENIUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, 

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT

 Processo n° 28510-78.2004.811.0041

Código 181723

Vistos e etc.

Não tendo as partes impugnado de forma especifica o cálculo 

apresentado pelo contador judicial a p.688/689, tendo o exequente apenas 

debatido alguns pontos, HOMOLOGO-O.

Consigno que o valor referente aos honorários advocatícios se encontra 

devidamente individualizado, não sendo necessário o refazimento dos 

cálculos como requer o exequente.

Intime-se a executada para que deposite, no prazo legal, o saldo 

remanescente apurado pelo contador a p. 688/689.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 183554 Nr: 30756-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DE JESUS ARAUJO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAST POUCH PRODUTOS PLÁSTICO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15.728-PR

 Processo nº. 343/2008 - Código 183554

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, 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 exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 220180 Nr: 28546-86.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, Ivan Wolf - OAB:10679/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, NATACHA GRABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:

 Processo nº. 28546-86.2005.811.0041- Código 220180

Vistos e etc.

Expeça-se novo mandado de avaliação conforme requerido.

Após, intime-se as partes para se manifestarem.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 240991 Nr: 9710-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CECÍLIA MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NOVAES SILVA, LUIZ 

GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, NEILY DE MELLO, LOISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, ROSANE GALHARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8864/MT, JOSÉ NILSON CONSTANTINO ZUGAIR - OAB:7243/MT, 

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - OAB:9395/MT, MARCO 

AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA 

REZENDE VELOSO MUNHOZ - OAB:11.971/MT, NIVALDO RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:10398, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Processo nº. 9710-31.2006.811.0041 Código 240991

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais proposta por Mauricio Aude em face de Luiz Gonzaga 

Vasconcelo Moreira, Adalberto Novaes Silva, Neily de Mello , Rosane 

Galhardo Ribeiro e Loise Constantino Zugair.

Consta dos autos que os executados Luiz Gonzaga Vasconcelo Moreira, 

Neily de Mello, Rosane Galhardo Ribeiro já adimpliram com sua obrigação, 

tendo o exequente concordado com os valores depositados por estes.

POSTO ISTO, um vez adimplido a obrigação EXTINGO O FEITO em face aos 

executados Luiz Gonzaga Vasconcelo Moreira, Neily de Mello, Rosane 

Galhardo Ribeiro e por consequência DEFIRO o pedido de expedição de 

alvará judicial, requerido a p.948/949.

Para analise do pedido de penhora online, traga o exequente planilha 

atualizada do seu crédito.

Após, concluso para deliberação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 247813 Nr: 15350-15.2006.811.0041

 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: MANOEL GARCIA DE OLIVEIRA NETO

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

SATÉLITE LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCIMAR AP. KARASIAKI - OAB:6448-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198, WILBER NORIO OHARA - OAB:

 Processo nº. 15350-15.2006.811.0041 - Código 247813

Vistos e etc.

Anote-se como requerido a p.418.

Este feito tramita desde o ano de 2006, 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.
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Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 286249 Nr: 8196-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA DE SÁ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CULTURA INGLESA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DO PRADO LEAO - 

OAB:9.683, LETICIA SILVA DO PRADO - OAB:10.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Vistos e etc.

Defiro o pedido retro, assim intime-se a executada para adimplir a 

obrigação, em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, PENHORE-SE 

eventuais bens que guarnecem a empresa executada. Todavia, a penhora 

não deverá recair sobre os moveis indispensáveis para o funcionamento 

da empresa.

Efetuada a penhora, intimem-se os executado paras se manifestar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 339023 Nr: 9594-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

RAFAELA HOLANDA JORDÃO DOS REIS - OAB:9025-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo n° 1148/2008

Código: 339023

Vistos e etc.

INDEFIRO o pedido de p.107/111 pelos mesmos fundamentos exarados na 

decisão de p.106.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 347958 Nr: 18341-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LIMA E ARRUDA PEREIRA, KHESIA ADRIANA 

CAMARGO THIMMIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT, KHÉSIA ADRIANA CAMPOS THIMMIG - 

OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSSKY 

ASCHEIR - OAB:16449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 :I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;(...)§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas 

demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto.” (grifei)Conforme estabelece o art.835, I, 

e §1° do CPC o dinheiro ou moeda em espécie é o bem penhorável em 

preferencia aos demais.Quanto à possibilidade de a penhora a ser 

realizada na “boca do caixa” da empresa executada, a jurisprudência 

assim tem entendido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

- PENHORA NA BOCA DO CAIXA - POSSIBILIDADE - ORDEM DE 

GRADAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 655 DO CPC - 

NÃO-COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE À ATIVIDADE DA EMPRESA - 

RECURSO IMPROVIDO. Pode o juiz, utilizando-se dos meios disponíveis, 

propiciar a viabilidade da satisfação do crédito, nos termos da gradação 

estabelecida no art. 655, I, do CPC, sem que haja ofensa ao princípio da 

menor onerosidade da execução disposto no artigo 620 do CPC. É 

perfeitamente cabível a penhora na boca do caixa da empresa, haja vista 

que a referida medida constitucional contribui para a efetividade da 

execução e não ficou comprovado que o valor a ser constritado possa 

causar algum prejuízo a empresa. AI, 11532/2007, DES.ERNANI VIEIRA DE 

SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2007, Data 

da publicação no DJE 13/06/2007” (grifei)Posto isto, como as tentativas de 

recebimento do crédito anteriormente realizadas foram infrutíferas, DEFIRO 

o pedido de penhora na “boca do caixa” da empresa executada, até o 

limite do valor, apresentado à p. 117.Penhorado os valores, o Oficial de 

Justiça deverá emitir um guia de deposito judicial vinculada a estes 

autos.Cumpram-se as determinações acima expedindo o 

necessário.Cuiabá, 29 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.: 360278 Nr: 30328-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON JUVINO PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 11.806

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

OAB:3822/MT

 Processo nº. 1815/2008 - Código 360278

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito em 15 dias.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 394251 Nr: 29950-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKLEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ORTOPEDIA LTDA, ESPAÇÕ FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FINANCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, ROGÉRIO CAPAROSSI E SILVA - OAB:6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:11145/GO

 Processo nº. 29950-36.2009.811.0041 - Código 394251

DESPACHO

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ré Financial Factoring 

Fomento Mercantil Ltda. não foi regularmente citada, uma vez que embora 

o AR acostado ao envelope de p. 116 esteja assinado, há dois carimbos 

por parte do Correios com as informações: “Ao Remetente” e “Devolvido 

Após Entrega”.

 Outrossim, o envelope com a carta de citação foi juntado aos autos (p. 

116), o que demonstra de forma clara que a correspondência não foi 

aceita.

Posto isto, em atenção aos princípios do devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório, chamo o feito à ordem e determino a intimação da 

parte autora para indicar o atual e correto endereço para a devida citação 

da ré Financial Factoring Fomento Mercantil Ltda. e/ou para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com urgência, haja vista que este 

processo integra a Meta 02/CNJ e deve ser julgado com prioridade.
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Cuiabá, 30 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.: 394682 Nr: 30038-74.2009.811.0041

 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): JOÃO CAETANO NASCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT

 Processo n° 30038-74.2009.811.0041

Código: 394682

Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos presentes autos ao contador judicial para a 

verificação do real valor devido.

Os cálculos deverão ser elaborados nos termos das decisões proferida 

nos autos, observando as clausulas entabulados no contrato de locação e 

que não tenha sido modificada por decisão deste juízo.

Com a apresentação dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 29 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.: 404896 Nr: 37042-65.2009.811.0041

 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: MARCO NATALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, GABRIELA MODA E COURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894, TEÓFILO MÁRCIO DE 

ARRUDA BARROS JÚNIOR - OAB:6.691-MT

 Processo n° 1052/2009

Código: 404896

Vistos e etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação juridica e/ou 

nulidade contratual c/c reparação de danos morais c/c pedido de exibição 

de documentos e tutela antecipada proposta por Marco Natale em face de 

Calcard Administradora de Cartões LTDA e Gabriela Moda e Couro LTDA.

 Nomeada como perita do juízo a Sra. Rosane Lorenzi, esta mesmo 

devidamente intimada, declinou o encargo confiado. Desta forma, promovo 

a sua substituição pelo perito THYAGO JORGE MACHADO, que deverá 

ser intimado na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de 

Caxias II, telefone (65) 8112-2338, para realizar a pericia grafotécnica 

deferida.

Intime-se o perito para manifestar a sua aceitação ou recusa do encargo 

confiado, devendo, caso aceite, apresentar proposta de honorários.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 419738 Nr: 5900-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Processo n° 5900-09.2010.811.0041

Código: 419738

Vistos e etc.

 Defiro os pedidos retro.

 Oficie-se a JUCEMAT para que penhore a cota capital pertencente à 

executada no limite do valor aqui cobrado, nos termos do art. 835, IX do 

CPC.

Após, intimem-se o executado da penhora, conforme determina o art. 841 

e 842 do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 433254 Nr: 12774-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIRSON JUVINO PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA NONATA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 11.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12774-10.2010.811.0041 - Código 433254

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito em 15 dias.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 443839 Nr: 19250-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 Processo nº. 19250-64.2010.811.0041 - Código 443839

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, 29 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.: 448553 Nr: 22009-98.2010.811.0041

 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: ALTAMARO MOREIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS COMERCIO DE ARMARINHOS E 

PAPELARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 
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OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22009-98.2010.811.0041 - Código 448553

DESPACHO

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que os sócios da empresa 

ré, cuja inclusão no polo passivo foi deferida à p. 66, não foram 

regularmente citados (p. 71/72).

Posto isto, em atenção aos princípios do devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório, chamo o feito à ordem para determinar a citação 

dos réus Leila Hussen Sayed e Paulo Roberto Fernandes Fanaia.

Citem-se nos endereços constantes dos resultados de busca de 

endereços que seguem em anexo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com urgência, haja vista que este 

processo integra a Meta 02/CNJ e deve ser julgado com prioridade.

Cuiabá, 30 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.: 729275 Nr: 25266-97.2011.811.0041

 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: MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA 

RODRIGUES GONÇALVES DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO BORGES, MARIANGELA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - 

OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 Processo n°25266-97.2011.811.0041

Código: 729275

Vistos e etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que até o momento o autor não 

foi intimado para impugnar a contestação apresentada, nem mesmo 

contestou a reconvenção de p.196/206, visto que a partir da p. 227 os 

autos foram direcionados unicamente para a realização da 

pericia/constatação deferida.

Posto isto, intime-se o autor para que, querendo, no prazo de 15 (dias) 

apresente impugnação a contestação de p.154/195 e conteste a 

reconvenção de p.196/206.

Em seguida, intime-se o réu para que impugne a contestação à 

reconvenção a ser apresentada pelo autor.

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) Informarem o seu interesse na designação de audiência de conciliação;

b) Especificarem EVENTUAIS 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);

c) 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);

d) 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 com URGÊNCIA processo incluso na META 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 29 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.: 852447 Nr: 55251-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA CONSTRUÇÕES 

E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, João Carlos de Lima Junior - OAB:142.452, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Processo n° 55251-43.2013.811.0041

Código: 852447

Vistos e etc.

Considerando a solidariedade entre as executadas, INDEFIRO os pedidos 

de p.238/288 e consequentemente determino o normal prosseguimento do 

feito.

Intimem-se as executadas para que cumpram a decisão de p. 236

Cuiabá, 29 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.: 884349 Nr: 19420-94.2014.811.0041

 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: ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que figura como exequente 

Roberto Douglas Biancardini Junior e executado Pauo Cesar Rodrigues de 

Jesus. Promovam-se as devidas retificações.

Na forma do artigo 513 §2º do CPC, intime-se a parte executada para 

pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Decorrido o prazo sem pagamento, concluso para análise dos demais 

pedidos de p. 95/97.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 906890 Nr: 34818-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICÉIA COELHO SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:17959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) (p.185/187).A ré 

não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração. (p. 189/190)Os autos vieram conclusos.É o relatório. 
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DecidoTrata-se de ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório e 

pedido de tutela antecipada específica proposta por IVANILDO PEREIRA 

em face de CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.A ré se insurgiu quanto aos honorários 

periciais.Esta ação é datada de 2014 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$ 2.480,00 (dois mil 

quatrocentos e oitenta 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 02/2018-CNJ.Cuiabá, 29 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.: 915351 Nr: 40458-65.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIF.COMERCIAL 13 DE JUNHO CENTRO 

EXECUTIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Processo n°40458-65.2014.811.0041

Código: 915351

Vistos e etc.

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 com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 29 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.: 930027 Nr: 49317-70.2014.811.0041

 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: EDUARDO FRANCISCO LAZAREK

 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

 Processo nº. 49317-70.2014.811.0041 - Código 930027

Vistos e etc.

O advogado beneficiário do alvará expedido a p.174, efetuou a devolução 

do valor levantado equivocadamente de forma errônea.

Posto isto, INTIME-SE o Dr. Roberges Junior de Lima para que devolva o 

valor levantado equivocadamente no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que o não cumprimento da determinação de forma correta 

acarretará em aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do art. 77, IV do CPC/15.

Conforme certificado, para a devolução do valor recolhido de forma 

equivocada, o advogado deverá buscar informações junto ao 

Departamento de Controle e Arrecadação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1011011 Nr: 28007-71.2015.811.0041

 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: VANDERLEI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS. - OAB:14.354, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo nº. 28007-71.2015.811.0041 Código 1011011

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio da cooperação realizei consulta junto ao 

TRE-MT, que retornou com um endereço do réu na Zona Rural.

Assim, antes de analisar o pedido de expedição de alvará retro, 

DETERMINO a intimação pessoal do autor (via oficial de justiça) para que, 

em 15 (quinze) dias, o mesmo tenha ciência do pagamento aqui realizado, 

e regularize a sua representação processual.

Expeça-se competente mandado no endereço encontrado (anexo).

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1026435 Nr: 35024-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, SANDRA 

REGINA SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

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

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo. 

Promovam-se as devidas retificações.

Na forma do artigo 513 §2º do CPC, intime-se a parte executada para 

pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 
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exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Como a parte executada não possui procurador constituído nos autos, a 

intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1053065 Nr: 47915-17.2015.811.0041

 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: EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médica perita designou a perícia para o dia 02/03/2018, à 

partir das 14h, por ordem de chegada, a realizar-se na Rua Presidente 

Prudente de Moraes, nº 29, Bairro Quilombo CEP: 78.043-518. Informo que 

o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial. 

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 da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1082724 Nr: 2806-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASVALOR LOGÍSTICA E SISTEMAS DE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

SALMEN KAMAL GHAZALE - OAB:7105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2806-43.2016.811.0041

Código 1082724

 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, 29 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.: 1124121 Nr: 20502-92.2016.811.0041

 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: ALUIZIO DE SOUZA PERNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que o médica perita designou a perícia para o dia 02/03/2018, à 

partir das 14h, por ordem de chegada, a realizar-se na Rua Presidente 

Prudente de Moraes, nº 29, Bairro Quilombo CEP: 78.043-518. Informo que 

o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial. 

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 da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1227514 Nr: 13973-23.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA 

FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIN DIAS - OAB:MT 

14.062/O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a Certidão do Oficial, em 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1253485 Nr: 22264-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA CARNEIRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FERREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO SOUZA 

SANTOS - OAB:17.708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . APELANTE QUE, UMA VEZ INICIADA A FASE DE CUMPRIMENTO DO 

JULGADO, AO INVÉS DE OFERECER IMPUGNAÇÃO OPÔS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. Juízo da causa que indeferiu a petição inicial e rejeitou 

liminarmente os embargos. Manutenção do julgado. Cabimento. Erro 

grosseiro no manejo de ação incidental. Existência de expressa previsão 

legal quanto à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 

Arts. 475, § 1º, e 475-L, do CPC/73 (legislação de regência). Inviabilidade, 

na hipótese, de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Apelo do 

embargante desprovido. (TJSP; APL 1004488-35.2015.8.26.0590; Ac. 

10783970; São Vicente; Vigésima Sétima Câmara Extraordinária de Direito 

Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 11/09/2017; DJESP 28/09/2017; 

Pág. 2421)87607123 - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO POPULAR 

DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. I Oposição de embargos à execução no 

lugar de oferecimento de impugnação ao cumprimento do título judicial. 

Dúvida razoável quanto ao meio de insurgência adequado. Inexistência. 

Princípio da Fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Precedentes do E. 

STJ. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos mantida. Recurso 

não provido. (TJSP; APL 1001406-02.2016.8.26.0318; Ac. 10772106; 

Leme; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Galizia; Julg. 

04/09/2017; DJESP 21/09/2017; Pág. 2384)Desta forma não há que se 

cogitar acerca do recebimento dos embargos como sendo impugnação. 

Com estas considerações e fundamentos, extingo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.Isento de custas, eis que 

defiro à embargante os benefícios da Justiça Gratuita. Honorários 

indevidos, eis que a parte contrária sequer foi citada.Após, o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.P.I. 

Cumpra-seCuiabá-MT, 29 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.: 15385 Nr: 1308-34.2001.811.0041

 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: MARTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA G. DE 

OLIVEIRA - OAB:5150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Processo n° 808/2008

Código 15385

Vistos e etc.

O exequente não cumpriu a determinação de p.346. Assim, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita requerido pelo exequente a p.342/344.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da determinação de p. 321.

Caso seja infrutífero e/ou não haja recolhimento das custa para 

cumprimento da ordem de penhora, avaliação e remoção, 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 
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Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 74103 Nr: 10953-54.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS CORREA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA DUTRA, OLIDES COLOMBO 

DE MENDONÇA, AMARILDO ALVES DE MENDONÇA, ROBERTO CARLOS 

ALVES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BOCCHESE - 

OAB:7564, Waldir de Siqueira - OAB:1.943/MT

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

devidamente INTIMADA à parte assistentes-requeridos Olides Colombo de 

Mendonça, Amarildo Alves de Mendonça e Roberto Carlos Alves de 

Mendonça, para que cada um efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 72,57 (setenta e 

dois reais e cinquenta e sete centavos), a que foram condenados nos 

termos da r. sentença. Fica 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), 

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.: 77131 Nr: 11476-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Juiz de Direito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BASSITT NETO

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

OAB:3.620/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ - 

OAB:3.290/MT, João Bassit Neto - OAB:23.236/SP

 Processo nº. 11476-95.2001.811.0041 - Código 77131

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2011, 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 enxequete não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 82369 Nr: 4077-88.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Festi Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - 

OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7717/1996 - 82369

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 1996, 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 o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 97846 Nr: 6267-87.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8458/1997 - Código 97846

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 1997, 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 exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 119259 Nr: 7875-13.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA ENCOL S/A ENG. COMER E IND.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLÁUDIO JORGE BORGES, 

ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, Chiang de Gomes - OAB:2866, HEBERT 

ROGÉRIO ARANTES MATEUS - OAB:23336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Processo n° 7875-13.2003.811.0041

Código: 119259

Vistos e etc.

As alegações trazidas pelo autor a p.222/225 merecem provimento, uma 

vez que analisando detidamente os autos é possível verificar que o 

Egrégio Tribunal de Justiça analisou somente o recurso interposto nos 

autos em apenso (processo de código 316964).

Posto isto, a fim de evitar eventuais nulidades por cerceamento de defesa, 

DETERMINO a remessa dos presentes autos ao TJMT para que seja 

analisado o recurso recebido a p. 204.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 223004 Nr: 30862-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 
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OAB:16791, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2.623/MT

 Processo nº 284/2005

Código 223004

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de designação de hasta pública do bem penhorado nos 

autos. Assim, após as formalidades legais, encaminhem-se estes autos a 

central de praça e leilão, para as providencias necessárias a fim de que 

ocorra a hasta como requerido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 266734 Nr: 388-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10/2007 - Código 236734

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por William Khallil em face 

de Luiz Antônio Possas de Carvalho. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Conforme certificado retro o executado não foi intimado para cumprimento 

voluntario da sentença.

Assim, 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 29 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.: 287330 Nr: 8690-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, ADM. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT, PAULO CESAR DOS SANTOS LEITE - OAB:8.648/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 8690-68.2007.811.0041 - Código 287330

Vistos e etc.

Processo suspenso por força da determinação proferida nos autos de 

código n° 1225341 (incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica).

Aguarde-se.

Cuiabá, 29 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.: 307130 Nr: 16310-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - COMERCIO,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Processo nº. 16310-34.2007.811.0041 - Código 307130

Vistos e etc.

Processo suspenso por força da determinação proferida nos autos de 

código n° 1225341 (incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica).

Aguarde-se.

Cuiabá, 29 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.: 316964 Nr: 20407-77.2007.811.0041

 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: WILSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA ENCOL S/A ENG. COMER 

E IND., ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES, ESPÓLIO DE 

CLÁUDIO JORGE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE - OAB:6719/MT

 Processo n° 20407-77.2007.811.0041

Código: 316964

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p.220.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Cuiabá, 29 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.: 346094 Nr: 16285-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1392/208

Código 346094

 Vistos e etc.

Segue os resultados obtidos junto a base de dados da Receita Federal.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito em 

05 (cinco) dias.
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No mesmo prazo deverá o exequente informar 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

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 377097 Nr: 13070-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÍDIO DALSSASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT, LUCIANO DE ARRUDA - OAB:9420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo nº 13070-66.2009.811.0041

Código 377097

 Vistos e etc.

Diante as informações prestadas a p.383, solicite ao Departamento de 

Controle de Arrecadação do TJMT que realize a conversão do pagamento 

de custas judiciais em depósito judicial vinculado a este feito.

 A fim de instruir o pedido encaminhe cópia da guia de 

recolhimento-Funajuris anexada à p. 255, do comprovante de pagamento 

da guia (p.256), bem como cópia do documento pessoal do 

autor/exequente e desta decisão.

Após, expeça-se competente alvará conforme já determinado a p.361.

Em seguida, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 390939 Nr: 26619-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA EUGÊNIA DE ALMEIDA BOURET ORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

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

CARMONA - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743, PAULO 

HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Processo n° 26619-46.200.811.0041

Código: 390939

Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial para a verificação 

do valor devido.

Com a apresentação dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 29 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.: 391887 Nr: 27221-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEALMO ALFREDO ADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 795/2009

Código: 391887

Vistos e etc.

Intime-se o Banco do Brasil na qualidade de terceiro interessado, para se 

manifestar sobre os pedido de p. 68/78.

Após, intime-se o exequente para se manifestar.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 29 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.: 402670 Nr: 34675-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Antônio Carlos Tavares de 

Mello - OAB/MT 5.026 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO ALVES 

ROZA - OAB:2581/MS, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - 

OAB:84344

 Certifico que, procedo a intimação do autor para manifestar sobre o 

desarquivamento dos autos no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 403030 Nr: 35103-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Processo nº. 403030 - Código 403030

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 exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 406638 Nr: 37634-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA

 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:

 Processo n° 37634-12.209.811.0041

Código: 406638

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p.287/290.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.
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Cuiabá, 29 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.: 418521 Nr: 5321-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 274.

Expeça-se o alvará.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 456526 Nr: 27243-61.2010.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Certifico que, procedo a intimação do autor para manifestar sobre o 

desarquivamento dos autos no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 701921 Nr: 36542-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRDES ANTONIO ARINOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT

 Processo nº. 36542-62.2010.811.0041 - Código 701921

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para que em 05 (cinco) dias se manifeste sobre a 

transferência dos valores penhorados.

Em seguida, intime-se o executado para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 707969 Nr: 1343-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA L M LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R G CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 

ROBSON ANTONIO GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZONAS FRANCISCO DO 

AMARAL - OAB:10.879/PR

 Processo n° 1343-42.2011.811.0041

Código: 707969

Vistos e etc.

Diante os fatos narrados retro, INTIME-SE o executado pessoalmente no 

ultimo endereço informado para que constitua novo advogado, bem como 

para que se manifeste sobre o pedido de p. 88.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 29 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.: 712210 Nr: 5293-59.2011.811.0041

 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: NILDA GOMES BENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAIS NATIVO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, JULIANA 

GIMENES DE FREITAS ERRANTE - OAB:6767/MT, OTÁVIO PINHEIRO DE 

FREITAS - OAB:3591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de ação ordinária de indenização por danos materiais e morais 

movida por Nilda Gomes Benta em desfavor de Cereais Nativo Importação 

e Exportação Ltda e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, todos já 

qualificados e representados nos autos.

 O feito tramitou normalmente.

 À p. 441 a ré efetuou o pagamento dos honorários periciais.

 À p. 450/458 foi juntado laudo pericial.

 As partes se compuseram à p. 446/448 e requereram a homologação do 

acordo e consequente extinção do feito.

 Em razão das assinaturas da autora e ré Cereais Nativo Importação e 

Exportação Ltda serem cópias, foi determinada a intimação das mesmas 

para ratificação dos termos (p.461), o que foi atendido, conforme se 

verifica das petições de p.464 e p.465.

 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 da perita, referente aos honorários periciais 

depositados à p. 441/442.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal. Assim, cerifique-se o transito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 725848 Nr: 21607-80.2011.811.0041

 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: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para se manifestarem sobre a Proposta de Honorários 

Periciais, no prazo de 3 (três) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 736737 Nr: 33185-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 66 de 554



 PARTE AUTORA: NAIR COELHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SLOVINSKI FERRARI 

- OAB:11.690/SC

 Processo nº. 33185-40.2011.811.0041- Código 736737

Vistos e etc.

O autor é patrocinado pela Defensoria Publica.

Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para ciência e 

manifestação quanto ao despacho de p.247.

Cuiabá, 29 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.: 753889 Nr: 5845-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI RANGHETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, PRISCILA DAUDT S. RIBEIRO - 

OAB:14.667, WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB:10400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 encontrado o valor devido por simples cálculo aritmético, e sendo 

analisadas as impugnações apresentados e, por fim, estando o valor já 

devidamente depositados nos autos, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Proceda a vinculação do valor 

bloqueado a p. 140 aos presente autos.Após, cumprido o previsto no 

Pedido de Providencia 218/2014 da CGJ-MT, expeça-se competente alvará 

judicial em favor do exequente referente ao valor de R$270.344,20 

devidamente atualizados pelos índices da conta única conforme dados 

bancários de p. 153, consignado que a patrona do exequente possui 

poderes para receber e dar quitação, conforme procuração e 

substabelecimento de p. 49 e 153.Quanto ao saldo remanescente, 

INTIME-SE o executado para que informe conta bancaria para o seu 

levantamento, consignando que o advogado peticionando deverá estar 

devidamente habilitado com procuração com poderes específicos para 

levantamento de valores.Juntada as informações, expeça-se o 

competente alvará.Junte-se cópia da presente sentença em todos os 

autos em apenso.Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e, 

arquive-se com as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 29 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.: 766944 Nr: 19739-33.2012.811.0041

 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: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA IV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19739-33.2012.811.0041 - Código 766944

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Condomínio Morada 

da Serra IV em face de Maria Helena de Molo. 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 29 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.: 815556 Nr: 21999-49.2013.811.0041

 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: MARCIA MARLEY BRITO DOMINICALE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo nº. 21999-49.2013.811.0041 Código 815556

Vistos e etc.

Com retorno dos autos do Egrégio TJMT as partes foram devidamente 

intimadas, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Assim ofertada à prestação jurisdicional e não havendo mais pedidos a 

serem analisados, ARQUIVEM-SE DEFINITIVAMENTE estes autos com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 825572 Nr: 31570-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE OLIVEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA HELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 Processo nº. 3157044.2013.811.0041- Código 825572

Vistos e etc.

A autora é patrocinada pela Defensoria Publica.

Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para ciência e 

manifestação quanto ao despacho de p.73.

Cuiabá, 29 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.: 845184 Nr: 48896-17.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AUTO POSTO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT 8.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 48896-17.2013.811.0041

Código 845184

DESPACHO

Cientifiquem-se o exequente e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este Juízo.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão do Oficial de Justiça de p. 19.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, devolva-se 

a deprecata ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT.

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.: 885766 Nr: 20353-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA, STELLA NANCY 

GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR. - OAB:142.452

 Processo nº. 20353-67.2014.811.0041 - Código 885766

Vistos e etc.

Intimem-se as rés para se manifestarem sobre a petição de p. 276/289.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá, 29 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.: 917054 Nr: 41470-17.2014.811.0041

 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: CV CONSTRUTORA CIVIL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMIT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 41470-17.2014.811.0041- Código 917054

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 exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1013280 Nr: 28904-02.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA BELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:121808/MG, CAROLINA BARBOSA COSTA - 

OAB:8686/MT

 Processo nº. 28904-02.2015.811.0041 - Código 1013280

Vistos e etc.

Expeça-se novo mandado de avaliação conforme requerido.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1013367 Nr: 28972-49.2015.811.0041

 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: JOSE MENEZES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para se manifestarem sobre a Proposta de Honorários 

Periciais, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1029056 Nr: 36322-88.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT, MARIA 

ADILES MOREIRA RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 36322-88.2015.811.0041

Código: 1029056

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de penhora de p. 36/37.

Assim, penhore-se e avaliem-se as vagas de garagem informadas a 

p.36/37.

Após, intimem-se o executado da penhora, conforme determina o art. 841 

e 842 do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 1059017 Nr: 50513-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARIO GIRARDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 50513-41.2015.811.0041 - Código 1059017

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2015, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 
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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, 29 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.: 1082113 Nr: 2575-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES JOSE BORGES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - 

OAB:15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2575-16.2016.811.0041 - Código 1082113

Vistos e etc.

Conforme certificado a p.86/87 o executado Dieggo não foi encontrado 

para citação.

Assim, antes de analisar o pedido de penhora, INTIME-SE o exequente 

para que informe o endereço atualizado do executado Dieggo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 1084820 Nr: 3740-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA. - 

OAB:3.926

 a petição inicial primeiro (art. 59 do CPC/15).“Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”A inicial da ação n. 

50051-84.2015.811.0041, código 1058009 foi distribuída em 26/10/2015 as 

14:47 horas. Por sua vez, esta ação foi distribuída 11/01/2016, ou seja, 

após quase 3 meses daquela. Portanto, mister se faz o reconhecimento da 

prevenção ao Juízo da 11ª Vara Cível.Nesse sentido a 

jurisprudência:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. 

COBRANÇA. EXECUÇÃO. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. Se o credor 

pode, contra o mesmo devedor, cumular várias execuções decorrentes de 

diversos títulos, nos termos do artigo 573 do Código de Processo Civil, 

podem ser reunidas execuções conexas, movidas pelo mesmo credor 

contra o mesmo devedor, de objeto comum e mesma causa de pedir. 

Recurso provido.\n\n(TJ-SP - AI: 21944862920158260000 SP 

2194486-29.2015.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 

08/10/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/10/2015)Com estas considerações e fundamentos, reconheço a 

existência de conexão entre esta ação e a ação n. 

50051-84.2015.811.0041, código 1058009 e determino a remessa deste 

feito para o Juízo da Décima Primeira Vara Cível desta 

Capital.Promovam-se as devidas baixas e remetam-se os autos ao Juízo 

Competente.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1090659 Nr: 6406-72.2016.811.0041

 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: JOANA DARK RODRIGUES DE SOUZA MACEDO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.197

 Vistos.

Intime-se a ré para se manifestar sobre a petição com documentos de p. 

321/341, no prazo de 48 horas.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1101660 Nr: 11189-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA LIMA MACHADO - MEI, 

ROGERIO DE SOUZA LIMA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Silva Filho - 

OAB:, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE MORAES 

FERREIRA - OAB:7622/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11189-10.2016.811.0041

Código 1101660

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o exequente, 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, 29 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.: 1110684 Nr: 14940-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA MACIEL DE MORAES

 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:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos.

Intime-se a autora para se manifestar sobre a petição com documentos de 

p. 209/235, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1112850 Nr: 15875-45.2016.811.0041

 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: METALURGICA PROJETOS - INDUSTRIA E COMERCIO 

LTTDA ME, NEUSA MARIA BISSOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO AMARAL, ERALDO DA 

SILVA

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

OAB:21759, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15875-45.2016.811.0041

Código 1112850

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente os autores, 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.
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Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1129614 Nr: 22874-14.2016.811.0041

 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: LUCIVANIA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685/O, LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - OAB:15909, 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22.661/O

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Processo nº. 22874-14.2016.811.0041 - Código 1129614

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, se manifestarem 

sobre a petição de p.219.

Após, concluso para despacho saneador e/ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1142811 Nr: 28604-06.2016.811.0041

 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: JOSE CARLOS PEREIRA BUENO, MARIA DELZIRA 

LUCENA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI, VANIA 

DANIELE DE SOUZA BARROS MARADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 28604-06.2016.811.0041

Código 1142811

Vistos e etc.

Diante a certidão de p.131 DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

18/06/2018 as 08:00.

Intimem-se os autores para apresentarem o endereço atualizado dos réus.

Em seguida cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de p.84/88

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 1148228 Nr: 30890-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA, AMARILDO 

ANDRADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÉSIO MARTINS DE ARAUJO, CONSTREMA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JOÃO MARTINS FILHO, 

SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101/MT

 Processo nº. 30890-54.2016.811.0041 - Código 1148228

Vistos e etc.

Cite-se nos endereços informados a p. 505/506.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 1163981 Nr: 37542-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, RUY GOMES DE MOURA, CARLOS ROBERTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE COELHO - 

OAB:7598 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 Processo n°37542-87.2016.811.0041

Código: 1163981

Vistos e etc.

Considerando que o aviso de recebimento de p. 186 retornou com a 

assinatura de pessoa diversa do réu e a fim de evitar eventuais alegações 

de nulidade processual, TORNO SEM EFEITO a citação realizada a p.186.

Cite-se o réu pessoalmente, via oficial de justiça, no endereço informado a 

p. 183.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 29 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.: 1178081 Nr: 43178-34.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:OAB/MT 10.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 43178-34.2016.811.0041

Código 1178081

DESPACHO

Cientifiquem-se a requerente e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cite-se o requerido na forma deprecada.

Após, devolva-se a presente Carta Precatória ao Juízo de Origem.

Cuiabá, 29 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.: 951689 Nr: 750-71.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CIENTEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ RODRIGUES 

CORREA - PROC. DO ESTADO - OAB:RS 28.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 750-71.2015.811.0041

Código 951689

DESPACHO

Tratando-se de carta precatória oriunda da Fazenda Pública, nos termos 

da Resolução n° 11/2017/TP, declaro este Juízo incompetente para o 

cumprimento desta Carta Precatória.

 Determino sua redistribuição para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1146134 Nr: 30011-47.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABATEDOURO DE AVES ITAQUIRAI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA - 

ME, MAURO SERGIO DA SILVA CRUZ, CÉLIA CRISTINA DE FIGUEIREDO, 

ARILDO CESAR PEREIRA ORTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANISLY CRISTALDO COLOMBO 

- OAB:15.953, WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - 

OAB:10.912/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 30011-47.2016.811.0041

Código 1146134

DESPACHO

Cientifiquem-se o exequente e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre a certidão á p. 09.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se 

e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT.

Cuiabá, 29 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.: 1132444 Nr: 24050-28.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 

SANTA FÉ DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KATIELLY RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICLAIR BRENTANI GOMES - 

OAB:106475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24050-28.2016.811.0041

Código 1132444

DESPACHO

Tratando-se de carta precatória oriunda de Execução Fiscal, nos termos 

da Resolução n° 11/2017/TP, declaro este Juízo incompetente para o 

cumprimento desta Carta Precatória.

 Determino sua redistribuição para a Vara de Execução Fiscal desta 

Comarca.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 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.: 1156080 Nr: 34333-13.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO COMERCIO E RE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 34333-13.2016.811.0041

Código 1156080

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 29 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.: 1196168 Nr: 3371-70.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVEIRA MARTINS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3371-70.2017.811.0041

Código 1196168

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Maio/2017 a parte autora se 

manifestar sobre a certidão negativa de citação do réu (p.09).

Portanto, nos termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de 

Origem.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1193037 Nr: 2382-64.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE OLIVEIRA SILVA, LINDALVA DE OLIVEIRA, 

LOIDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LILIA DA SILVA, VALDIR 

CAMPOS DOS ANJOS, VICENTE DE CAMPOS DA SILVA, VALSON 

CAMPOS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ARIANA SOUZA DIAS 

GARCIA - OAB:OAB/MS 17.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2382-64.2017.811.0041

Código 1193037

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Março/2017 a parte autora se 

manifestar sobre a certidão negativa de citação do réu (p.15).

Portanto, nos termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de 

Origem.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1203985 Nr: 5951-73.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - SUBSIDIÁRIA DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PALHAMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5951-73.2017.811.0041

Código 1203985

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 29 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.: 1110337 Nr: 14794-61.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CREDITO EDUCATIVO - 

FUNDAPLUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL XAVIER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDES MACIEL - 

OAB:21.005/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO DE MESQUITA 

ZAGO - OAB:

 Processo nº 14794-61.2016.811.0041

Código 1110337

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Maio/2016 a parte autora realizar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Portanto, nos termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de 

Origem.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1099315 Nr: 10326-54.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OCAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FAGUNDES MALTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR OCAMPOS FILHO - 

OAB:7.818/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10326-54.2016.811.0041

Código 1099315

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Maio/2017 a parte exequente se 

manifestar sobre a certidão negativa de citação do réu (p.11).

 Portanto, nos termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de 

Origem.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 1256329 Nr: 23097-30.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVITER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA, CRISTIAN REESE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23097-30.2017.811.0041

Código 1256329

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 29 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.: 1264785 Nr: 25978-77.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA, MARCELO 

MARCOS SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO ALVES FILHO - 

OAB:5063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25978-77.2017.811.0041

Código 1264785

DESPACHO

Cientifique-se o Juízo deprecante da redistribuição desta carta precatória 

para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 29 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.: 909344 Nr: 36386-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALTO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ENE DOS SANTOS 

CRISTO. - OAB:20.933

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 10:00 hs, à realizar-se 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.: 1043693 Nr: 43310-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 10:10 hs, à realizar-se 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.: 1025143 Nr: 34365-52.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO CLUGG

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 08:40 hs, à realizar-se 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.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001905-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA MARQUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001905-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Figura no 

polo passivo desta ação o ESTADO DE MATO GROSSO , todavia, os autos 

foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. A par disso, declino a 

competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024064-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO (AUTOR)

OTILIA MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

WALFREDO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

IROTIDA VALERIA DA CONCEICAO MOFATTO (AUTOR)

GUAJARINA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

EROINA CANDIDA GOMES DA SILVA (AUTOR)

ILMA MARIA MORAES DE SOUZA (AUTOR)

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ELAIZE BOM DESPACHO DA SILVA (AUTOR)

JOAO LARA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024064-92.2016.8.11.0041 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, intimados para 

emendar a inicial comprovando que fazem jus ao beneficio da justiça 

gratuita, não atendeu a determinação de forma integral. Somente cinco 

autores apresentaram documentação a fim de comprovar fazer jus ao 

referido beneficio, não tendo os demais colacionado nenhum documento 

que comprove que o valor por eles percebidos é insuficiente para custear 

o presente feito. Posto isto, considerando que os autores não 

colacionaram aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido. Entretanto, 

oportunizo a estes o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto 

no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá os autores, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 05 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 os autores 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, 31 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013193-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE ALCANTARA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR FERREIRA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012758-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO RAMOS BOCARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011301-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIANE SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018293-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022677-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES DA GUIA FERRAZ (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001879-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT0015661A (ADVOGADO)

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CRISTINE ACOSTA FONSECA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006324-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011295-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017466-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR OAB - MT0011180A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO R. DIAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011571-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

GICELMA MARIA DE ALMEIDA CONCEICAO (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016043-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIANNA DE ARRUDA EIRELI - EPP (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1028848-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS (RÉU)

LORENZA DA SILVA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019131-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERSON MORAES COELHO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017139-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE LIMA DE MORAES (EXECUTADO)

 

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 guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim 

Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016431-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDES PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO ALMEIDA (RÉU)

FERNANDO ANTONIO DE SOUZA MELO (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013743-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (EXEQUENTE)

CARMELINA POSSAMAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

 

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 guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim 

Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028015-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (AUTOR)

HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003663-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

JOSE ARI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013041-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIANA MACHADO LEMES (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 
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sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011556-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Intime-se a parte Requerida para que no prazo legal, manifeste 

acerca do pedido de desistência formulado pela parte Autora (ID 

9422045), sob pena do silêncio ser entendido como concordância ao 

referido pleito. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - ME (EXECUTADO)

 

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 guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim 

Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027904-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021230-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a devolução do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015978-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 

Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000681-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NUNES TEODORO MORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Laura Teodoro Morato interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento nº. 0006350-94.2018.8.11.0000 em face da decisão de ID 

11458691, que indeferiu o pedido de tutela reivindicada para determinar 

que a parte Requerida autorizasse a sua participação na colação de grau 

com a sua turma de Arquitetura e Urbanismo. Em sede de retratação, não 

vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da decisão concedida. 

No entanto, a referida decisão, agravada, foi modificada pelo Tribunal de 

Justiça, conforme se vê em ID 11565523. Por tais motivos, cumpra-se 

conforme decisão do Tribunal de Justiça (ID 11565523) e oficie-se a 

Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. 

Aguarde a realização da audiência de conciliação designada para 

24/04/2018. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015227-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como, INTIMAR A parte Ré para apresentar contrarrazões à 

Apelação, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018 Thales 

Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Expediente

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 24901 Nr: 13300-89.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLETTI COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE CAMARGO 

MELLO - OAB:24261/O, EDILBERTO BEZERRA LIMA - OAB:289-B

 Impulsiono os autos para INTIMAR as partes para requererem o que 

entenderem de Direito no prazo de 5 dias e em nada requerendo, os autos 

serão devolvidos ao arquivo.

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

 Cod. Proc.: 725540 Nr: 21274-31.2011.811.0041

 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: MARCILEIDE ANICESIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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/ 9223-7073, na data de 

22/02/2018 ás 10:45 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.: 277960 Nr: 5247-12.2007.811.0041

 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: F. ROCHA E CIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Impulsiono os autos para INTIMAR as partes a requererem o que 

entenderem de Direito no prazo de 5 dias, e em nada requerendo os autos 

serão encaminhados ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 765263 Nr: 17957-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILES DAS GRAÇAS TENUTA, MANOELI TENUTA, 

FERNANDA TENUTA, AQUILES TENUTA NETO, JULIANE VIEIRA TENUTA 

DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA TEÓRICA DE TRÂNSITO GIRASSOL 

LTDA, HUMBERTO DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 773859 Nr: 27028-17.2012.811.0041

 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: ALICIO CARDOSO

 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:12.333/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 

06/03/2018 às 10:00 horas. Observa-se que a parte deverá levar os 

exames complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se 

houver.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 926934 Nr: 47611-52.2014.811.0041

 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: JPPDS, CLERON BATISTA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 

22/02/2018 às 10:30 horas. Observa-se que a parte deverá levar os 

exames complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se 

houver.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 22366 Nr: 10098-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT-21774-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Certifico que os advogados executado não foram intimados acerca da 

decisão de fls. 1202/1204, que fora publicada posterior a juntada da 

procuração, fls. 1146, assim procedo novamente a publicação para que 

fiquem cientes e requeiram o que entender de direito no prazo 

legal.Decisão fls. 1202/1204:"....Decido.Inicialmente, ...... indefiro os 

requerimentos da supracitada petição.Indefiro também o pedido de 

chamamento ao processo dos terceiros Walter Cesar de Mattos e José 

Valdir Jorge, por não ser a via processual adequada, além do que, o 

presente feito mostra-se complexo e permitir que terceiros componham o 

polo passivo, conforme pretende o Executado, certamente retardaria ainda 

mais a prestação jurisdicional.De tal modo, afastadas as matérias arguidas 

pelo Executado, determino que a decisão de fls. 11116, seja cumprida 

imediatamente. Cabe consignar que será ônus da parte interessada 

adimplir as custas e emolumentos do Serviço Notarial, assim como os 

respectivos impostos atinentes a transmissão da propriedade que se 

pretende adjudicar, já que a adjudicação judicial não o isenta deste 

ônus.Acolho o pedido de desistência das penhoras formulada às margens 

das matrículas n. 34.446 e 12.025 pertencente ao Cartório Registro de 

Imóveis do 1º Ofício de Várzea Grande/MT e referente às mat. n. 43.226, 

43.227, 43.228, 43.229 e 31.552 pertencentes ao Cartório Registro de 

Imóveis do 6º Ofício desta Comarca, conforme Auto de Penhora encartado 

na fl. 719.Expeçam ofícios aos respectivos Cartórios comunicando as 

baixas das penhas.Determino ainda que os imóveis das matrículas n. 

10.813 e 33.442 do Cartório Registro de Imóveis de Chapada dos 

Guimarães/MT e do Cartório Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, 

respectivamente, sejam avaliados por dois Oficiais de Justiça. Ao lavrar o 

auto de avaliação, os Oficiais deverão constar apenas a fração ideal de 

50% pertencente ao Executado, que será objeto da avaliação.Da 

avaliação, manifestem as partes no prazo comum de 15 dias, após, 

venham os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 95023 Nr: 397-90.1999.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA PRADO MAMEDE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - OAB:9940

 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.

Murilo Pedro Felicio

Estagiário de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 378343 Nr: 14436-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014

 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 de 

fls. 78

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 773859 Nr: 27028-17.2012.811.0041

 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: ALICIO CARDOSO

 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:12.333/MT

 Face o endereço da parte Requerente ser insuficiente para intimação 

pessoal, procedo a intimação do advogado do mesmo para, no prazo legal, 

atualizar o endereço, tendo em vista a necessidade de intimação pessoal 

para a perícia designada.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 850458 Nr: 53487-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DEMONTIEZ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Torno sem efeito a certidão publicada no DJE nº 10189, de 30/01/2018, 

publicado no dia 31/01/2018, em razão de ter sido certificado o decurso do 

prazo e intimado o autor na mesma certidão.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 921575 Nr: 44324-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA, PITTER JOHNSON DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980, 

PITTER JOHSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980/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.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1128242 Nr: 22291-29.2016.811.0041

 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: PEDRO SCHILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/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.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1265557 Nr: 26207-37.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOPOUPE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA - MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LOPES ROSSETTO - 

OAB:81154/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem.

Sirva a presente decisão como mandado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 12349 Nr: 3324-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE DE 

CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA CASTRO - 

OAB:5467B/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:5.725/MT

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

INTIMO, o requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a certidão 

de honorários advoatícios solicitada.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 22366 Nr: 10098-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT-21774-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Certifico que os patronos do executado não foram intimados acerca da 

certidão de fls. 1234, assim procedo a intimação dos patronos do 

executado para manifestarem acerca do laudo de avaliação de fls. 

1218/1233, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 22370 Nr: 9706-86.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE JORGE HOTELARIA LTDA. - MOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT-21774-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Certifico que os autais advogados do requerido não foram intimados da 

decisão de fls.1080/1081, assim procedo novamente a publicação para 

que fiquem cientesl."... Decido.Da presente execução observa-se que o 

Executado compareceu aos autos por meio da petição encartada nas fls. 

575/598 apresentando impugnação ao cumprimento de sentença da qual 

foi julgada às fls. 784/787, reconhecendo a quantia líquida de R$ 

2.678.806,32. A decisão que decidiu a impugnação ao cumprimento de 

sentença foi confirmada na segunda instância,Em assim sendo, as 

matérias arguidas pelo Executado na petição de fls. 999/1017, além de ser 

matéria preclusa, encontra-se protegida pelo instituto da coisa julgada, 

razão pela qual, indefiro os requerimentos ali formulados. Indefiro também 

o pedido de chamamento ao processo dos terceiros Walter Cesar de 

Mattos e José Valdir Jorge, por não ser a via processual adequada, além 

do que, o presente feito mostra-se complexo e, permitir que terceiros 

componham o polo passivo, certamente retardaria ainda mais a prestação 

jurisdicional.Considerando que os bens penhorados nestes autos, são os 

mesmos penhorados nos autos em apenso (cód. 22366) e naqueles o 

Exequente desistiu das penhoras formalizadas sobre os imóveis objetos 

das matrículas de números 43.226, 43.227, 43.228, 43.229 e 31.552, do 

Cartório Registro de Imóveis do 6º Ofício de Cuiabá/MT alegado que os 

referidos imóveis foram alienados a terceiros de boa fé, determino que o 

Exequente manifeste nestes autos a respeito dos referidos 

bens.Aguarde-se a realização da avaliação das imóveis objetos das 

matrículas de números 10.813 e 33.442 do Cartório Registro de Imóveis de 

Chapada dos Guimarães/MT e do Cartório Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT, respectivamente.Determino que a parte autora seja intimada 

para que tome conhecimento do teor do ofício encartado na fl. 1054. Por 

fim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre o 

requerimento de aplicação da multa de litigância de má-fé formulada pelo 

Exequente, manifeste a parte contrária.Cumpra. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 4477-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCADORA BENEFICENTE PROVIDÊNCIA 

AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, 

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.: 296804 Nr: 12188-75.2007.811.0041

 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): NATIVO DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO, ARACY MARIA DE MORAIS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

das, comprovar a averbação do imóvel no respectivo cartório, visto que o 

Termo foi retirado em 14/09/17

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 727698 Nr: 23588-47.2011.811.0041

 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: DIRCE REGINA CELICE FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE, OAB/MT 12750/O, para proceder a devolução dos autos , 

conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 798954 Nr: 5373-52.2013.811.0041

 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: JAIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BISOGNIN, MAURO CEZAR BEDIN, ITAÚ 

SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JOSE RAVANELLO - OAB:3.291/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o advogado do requerido Mapfre Seguros Gerais S/A, não 

foi intimado para manifestar acerca do laudo pericial em razão de não 

estar cadastrado no sistema, assim, em cumprimento aos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, o intimo para que, 

querendo manifeste acerca do laudo pericial no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 850458 Nr: 53487-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DEMONTIEZ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Certifico que o Executado foi intimado acerca do despacho de fls. 285, 

decorrendo o prazo sem manifestação, assim em cumprimento aos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte Exequente a requerer as providências que 

reputar necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 858382 Nr: 337-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TARSO LUIZ BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSBURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL - 

OAB:17.799, JOAO MANOEL JUNIOR - OAB:3284-B/MT

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

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:10407/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Impulsiono o feito para intimar o autor para que se manifeste, no prazo de 

5 (cinco) dias, acerca da penhora de fls. 88/90, bem como sobre as 

informações prestadas pela requerida às fls.92/93, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1028693 Nr: 36149-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NUNES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1072262 Nr: 56317-87.2015.811.0041

 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: MAURICIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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 valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), conforme determinado as fl. 199 verso, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1158154 Nr: 35152-47.2016.811.0041

 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: WEVERTON FLAVIO RODRIGUES POQUIVIQUI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 188 

e intimo o patrono da parte requerida para que apresente as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo autor, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 934413 Nr: 51657-84.2014.811.0041

 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: ALMIR DE LIMA FERREIRA

 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

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1167709 Nr: 39114-78.2016.811.0041

 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: SIMONE MORAES DA SILVA FIGUEIREDO

 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 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 Autora

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

 Cod. Proc.: 924949 Nr: 46445-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

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

OAB:2.417/MT

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Exequente para dar andamento 

no feito no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 755461 Nr: 7489-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHO FERREIRA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 

VGA, FIAT AUTOMÓVEIS S.A., GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A, FERNANDO FERREIRA - OAB:14.341 OAB/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/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 Autora

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

 Cod. Proc.: 954262 Nr: 2224-77.2015.811.0041

 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: IVAN RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/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): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 920044 Nr: 43477-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE DA SILVA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO 

PHILIPPI - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação de 

Execução de Título Judicial em face de Ataíde da Silva Maia, ambos 

qualificados na inicial.

 A inicial veio acompanhada de documentos.

A parte requerente pugna pela desistência do feito e, por consequência, a 

sua extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(fl. 47) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do 

mérito.

 Sem custas ante a gratuidade judicial concedida a parte Requerente.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1138358 Nr: 26725-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELLI- ME, 

NIKERSON ROMÃO MAGALHÃES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, TABAJARA AGULAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte Exequente para dar efetivo 

andamento ao feito no prazo de 5 dias.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028429-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THAYNA FREIRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente declara não ter condições de 

arcar com as despesas processuais, anexa ao pedido o comprovante de 

renda, requerendo a gratuidade da justiça. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade, com fundamento no que dispõe o § 3º, artigo 99, 

do CPC. Ante ao exposto, fundamentado na disposição contida no artigo 

334 do CPC, designo o dia 24 de Janeiro de 2018, as 10h:30mn, para 

realização da audiência de conciliação, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, 

com as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se, que a audiência não ocorrerá se a parte 

requerida manifestar o desejo de não conciliar, cujo pedido deve ser 

formulado nos autos com 10 dias de antecedência da audiência (art.334, § 

5º, do CPC), caso em que, o prazo para apresentação da defesa 

começará fluir a partir da data do protocolamento do pedido de 

cancelamento da audiência, conforme preconiza o artigo 335, inciso II, do 

CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028429-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THAYNA FREIRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028084-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DE JESUS PAES 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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DAMASCENO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018844-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA EMILIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028475-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JONE DE MORAIS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010995-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027571-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RODRIGUES DE AMORIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010809-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ COSTA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029117-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA MATA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032678-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAGNO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027465-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032271-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAWAY BARBOSA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017859-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

ALAN RAFAEL DOS SANTOS 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017146-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIHELM EUZEBIO ASSIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033301-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033771-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019679-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024022-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE ANTONIO SOUZA DA SILVA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033731-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

NYTRON IND. COM. E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(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: 1000541-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR)

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)

Outros Interessados:

DENIANE APARECIDA FREITAS OAB - 943.031.341-04 (REPRESENTANTE)

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001043-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEIXOTO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MANOEL DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022077-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETE FABRIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010287-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDETE DE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

pagar a diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006957-98.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 83 de 554



Parte(s) Polo Ativo:

N. J. B. D. S. (AUTOR)

CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022612-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada/Requerida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada/Requerida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143531 Nr: 28936-70.2016.811.0041

 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: RENAN GUSTAVO TOLEDO DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, deixo de juntar a petição de protocolo 63875, e 

código1143531 por ser idêntico a já juntada nos autos e que a mesma 

encontra-se na contracapa do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 441097 Nr: 17664-89.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI GUSTAVO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls. 186/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373488 Nr: 9954-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA REGINA ALMEIDA

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos acerca do mandado devolvido negativo 

de fls. 126/127.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458986 Nr: 28705-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE GÓIS SANTOS, PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 28705-53.2010.811.0041, Protocolo 

458986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949922 Nr: 60314-15.2014.811.0041

 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: LFL, MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 1.734/ 1.738, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744128 Nr: 41146-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - 

OAB:139.387 OAB/MG

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, juntado aos autos, 
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no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820371 Nr: 26613-97.2013.811.0041

 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: CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, BELINO ENEDINO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO - OAB:4632/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais firmulados pela 

Autora CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO DE 

ÁGUA E ESGOTO para fim de confirmar a antecipação de tutela concedida 

às fls.88/89 e DECLARAR a INEXISTENCIA DOS DÉBITOS representados 

pelas duplicatas nº623 vencida em 22/05/2016 (R$5.133,33), nº628 

vencida em 29/05/2013 (R$1.324,00), nº627 vencida em 29/05/2013 

(R$1.280,00), nº626 vencida em 29/05/2013 (R$2.560,00) e nº620 vencido 

em 06/06/2013 (R$3.800,00), levadas à protesto no 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá privativo de protestos de títulos. CONDENO, por fim, a 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).[...].Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820371 Nr: 26613-97.2013.811.0041

 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: CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, BELINO ENEDINO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO - OAB:4632/MT

 [...]Por derradeiro, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO formulada 

pela Requerida/Reconvinte REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA às fls.151/152.CONDENO a parte Reconvinte ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em 

favor da Reconvinda que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (reconvenção, fls.151/152), nos termos do artigo 85, 

§1º e §2ºdo CPC.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, 31 de janeiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029520-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO PEREIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1029520-86.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id.10726659, com o objetivo de a parte Autora juntar aos autor 

prova da alegada reclusão, cópia dos processos judiciais citados na 

exordial e extrato atualizado do SERASA e do CCF, bem como que 

indiquem fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA DE UGÊNCIA, aviada por 

GILSON APARECIDO PEREIRA DA ROCHA em desfavor de SICREDI – 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM na qual o 

Requerente visa, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seus 

dados dos Órgãos de Restrição ao Crédito. Sustenta o Autor de 

18/03/2010 a 21/08/2013 esteve recluso em virtude de processo criminal 

que respondeu, e que durante esse período seus dados foi utilizado 

indevidamente para a confecção de documentos falsos para abertura de 

conta junto a cooperativa Requerida, inclusive com a distribuição de 

cheques na praça sem o seu conhecimento. Em razão disso, alega o 

Autor que devido a fraude com a utilização de seus dados, seu nome foi 

negativado lhe angariando inúmeros prejuízos, o que resultou na 

propositura da presente ação objetivando em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 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 Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação 

jurídica firmada entre as partes, se mostra descabido exigir da parte 

Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência 

de comprovar a origem do débito, forma de constituição e 

consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada 

à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado, especialmente, porque a verossimilhança fática, também está 

demonstrada pelo extrato Id.10726885. Corroborando com a probabilidade 

do bom direito, temos as argumentações despendidas pelo Requerente, no 

sentido de que no período em que a conta bancaria foi aberta e o cheque 

entregue em nome do Autor ocorreu, este estaria em cumprimento de 

prisão preventiva, o que serve de prova, ao menos nesta fase processual 

da probabilidade do direito do Requerente em suspender a negativação até 

o deslinde do feito. Ademais, assevera o Autor que a agencia bancaria em 

que ocorreu a alegada fraude não é no domicilio do Requerente (Nova 

Mutum), além de haver fortes indícios da ocorrência de fraude documental, 

porquanto a certidão de nascimento do Requerente não possuir filiação 

paterna, e no documento utilizado para a abertura da conta o Requerente 

estar registrado com filiação paterna. Quanto ao perigo da demora, não se 

pode olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pode gerar abalo comercial inimagináveis ao Autor, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra da 

pessoa. Nesse sentido é a jurisprudência dominante em sede de Recurso 

Repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES 

DO ART. 543-C DO CPC. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE QUE TRATA O DECRETO-LEI Nº 70/66. 

SUSPENSÃO. REQUISITOS. CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

MANUTENÇÃO OU INSCRIÇÃO. REQUISITOS. 1. Para efeitos do art. 543-C, 

do CPC: 1.1. Em se tratando de contratos celebrados no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação, a execução extrajudicial de que trata o 

Decreto-lei nº 70/66, enquanto perdurar a demanda, poderá ser suspensa, 

uma vez preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar, 

independentemente de caução ou do depósito de valores incontroversos, 

desde que: a) exista discussão judicial contestando a existência integral 

ou parcial do débito; b) essa discussão esteja fundamentada em 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 

Federal (fumus boni iuris). 1.2. Ainda que a controvérsia seja relativa a 

contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, "a 

proibição da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na existência 

integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela 

incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio 

do juiz". 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial 
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prejudicado, diante da desistência do autor na ação principal. (REsp 

1067237/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/06/2009, DJe 23/09/2009). Além do mais, importa evidenciar 

que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de 

irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente 

medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE AO EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA perquirida para o 

fim de DETERMINAR que a parte Requerida SICREDI – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM promova os atos necessários à 

EXCLUSÃO os dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, PEFIN, REFIN, CCF e CONGÊNERES), no que concerne ao débito 

ora discutido (Id. 10726885), sob pena de responsabilidade civil e criminal 

(art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão. 

CONCEDO a inversão do ônus da prova em favor do Autor nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII do CDC. 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 16 de ABRIL de 2017, às 08H30, 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. Fica a parte Requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

ACOLHO a justificativa apresentada por oportunidade da emenda a inicial 

e presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035535-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MARTINS NOGUEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1035535-71.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL (Id.11122445) juntou a Declaração do Imposto de Renda do ano de 

2016 e extrato bancário com o objetivo de comprovar fazer jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita. 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, levando a conclusão de que a parte não atravessa situação 

apta a legitimar o benefício. Isto porque, além da análise dos fatos e 

conjunturas econômicas suportadas e confessadas pelo Autor para a 

realização do negócio jurídico sub judice, a declaração de renda anexada 

ao Id.11122481 não condizem com a condição de hipossuficiência 

alegada, sobretudo exigida em lei. Além de os comprovantes de renda já 

anexados aos autos por oportunidade da distribuição da ação (por 

exemplo o menos antigo de Id.10823769), também afastam a probabilidade 

do direito da Requerente em fazer jus à benesse. 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. Ante o exposto, 

com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o 

pedido de gratuidade formulado na inicial. 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 CPC, 

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. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037789-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe 1037789-17.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E 

LIMINAR EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA manejada por RAQUEL 

GONÇALVES DA COSTA em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S/A, 

objetivando em tutela de urgência o restabelecimento do fornecimento de 

água à unidade domiciliar do Autor. Assevera o Autor que é consumidor 

da Requerida pela unidade matriculada sob o nº76530-9, informando que o 

corte no abastecimento de água foi efetuado em 11/12/2017 em razão de 

débito no valor de R$34.968,41 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta 

e oito reais com quarenta e um centavos) relativo ao faturamento dos 

meses de maio/2017 a novembro/2017, e outros débitos. Alega a 

Requerente que seu litígio judicial com a Requerida já não é atual, e por 

oportunidade do processo nº0052413-24.2011.811.0001 a Ré foi 

condenada a reparar os danos morais e refaturar os meses de maio/2010 

a janeiro/2011, sob a média de consumo mensal de R$68,00 (sessenta e 

oito reais). Todavia, no ano de 2017 a Requerida renovou a pratica 

abusiva promovendo um faturamento demasiadamente oneroso da 

unidade da Autora, resultando no débito discutido. Assim, ressaltando que 

a unidade é residencial e possui uma média de consumo judicialmente 

reconhecida no importe de R$68,00 (sessenta e oito reais), a 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, 

que objetiva a declaração da inexigibilidade do débito e reparação dos 

danos suportados pela Autora. 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 no aviso de débito do 

Id.11213742 no valor elevadíssimo de R$34.968,41 (trinta e quatro mil, 

novecentos e sessenta e oito reais com quarenta e um centavos) relativo 

ao faturamento dos meses de maio/2017 a novembro/2017 e “outros 

débitos”, o que está muito longe de corresponder ao consumo de uma 

unidade doméstica, sendo efetivamente e injustificavelmente maior do que 

os do que a média de consumo descrita no extrato do Id.11160393. Ao 

passo que o corte do serviço esta corroborado pela fotografia do 

Id.11160384 e Id.11160393 com a informação “cavalete cortado”. 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 à Autora 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, 
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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 RAQUEL GONÇALVES DA COSTA 

(matricula sob nº76530-9) e SUSPENDA a cobrança relativa as faturas do 

Id.11213742 (R$34.968,41 – faturamento dos meses de maio/2017 a 

novembro/2017 e “outros débitos), 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. 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 16 de ABRIL de 2018, às 

10H40, 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. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035100-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA CONCEICAO TAQUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1035100-97.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL SUBSTITUTIVA do Id.11402690. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MÁRCIO DA CONCEIÇÃO 

TAQUES DIAS em face de ENERSIGA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando em sede de tutela de urgência que a Requerida 

se abstenha de suspender o serviço na unidade consumidora do Autor, 

bem como autorização para consignar em juízo o valor que o Requerente 

entende incontroverso relativo ao seu consumo mensal. Aduz o Autor que 

é consumidor da Requerida através da unidade consumidora 

nº6/2057725-0 e que possui uma média de consumo mensal no importe de 

R$182,24 (cento e oitenta e dois reais com vinte e quatro centavos), 

sustentando que nos meses de dezembro/2016, janeiro/2017, 

fevereiro/2017 e maio/2017 a Requerida teria promovido o faturamento 

abusivo, respectivamente nos valores de R$242,33 (duzentos e quarenta 

e dois reais com trinta e três centavos), R$204,28 (duzentos e quatro 

reais com vinte e oito centavos), R$201,21 (duzentos e um reais com vinte 

e um centavos) e R$204,87 (duzentos e quatro reais com oitenta e sete 

centavos). Assim, reputando indevidos os faturamentos citados acima, 

compareceu o Autor em juízo objetivando em sede de tutela de urgência 

“[...] que A REQUERIDA OBSTE DE REALIZAR CORTES DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AUTORIA E QUE SEJA 

C O M P E L I D A  A  N Ã O  E N V I A R  S E U  N O M E  A O 

SERASA/SPC/SCPC/CARTÓRIOS, na hipótese remota que a ré promova 

retaliação ao autor, vem requerer o aceite do r.juizo que deposite nos 

autos valores de mensalidades incontroversas pela média de consumo até 

que seja concluída a pendencia judicial, sob pena de multa arbitrada pelo 

juízo; [...]” (sic Id.11402690 pág.10). É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, verifico a carência 

processual da probabilidade do direito do Autor, nesta prematura fase 

processual, que justifique o deferimento da medida de urgência vindicada. 

Isto porque, para a análise da causa de pedir declinada na exordial, 

sobretudo do pedido de tutela de urgência perseguido, reputo 

indissociável apurar não o valor em moeda do consumo do Autor, mas sim 

a realidade de consumo efetivamente constante em seu histórico. A par 

disso, entrevejo que a média de consumo do Autor nos meses anteriores 

ao impugnado demonstram que não houve um faturamento 

desproporcional no período reclamado, cito como exemplo o mês de 

outubro/2019 em que o consumo foi de 265kWh, agosto/2016 consumo de 

248kWh, ao passo que no período impugnado o consumo esta entre 

254kWh (jan/2017) e 261kWh (maio/2017), sendo apenas no mês de 

novembro/2016 apresentou um consumo maior, alcançando o patamar de 

304kWh. Assim, inexiste nos autos probabilidade concreta do direito do 

Requerente que justifique, neste momento, o deferimento da tutela 

vindicada, notadamente quando restou evidenciado que o faturamento do 

consumo “retornou” a normalidade após o mês de maio/2017, o que 

possibilita o deslinde do feito a fim de que seja esclarecida a verdade real 

e eventual irregularidade praticada pela Requerida, sem que haja a 

necessidade de intervenção judicial de urgência. Desta feita, nesta fase 

processual, não vislumbro probabilidade do direito perseguido pelo 

Requerente em caráter de urgência. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, evidenciado a ausência da 

probabilidade do direito, reputo dispensável a análise dos demais (perigo 

de dano e irreversibilidade da medida). Ademais, vejo que a tutela de 

urgência se confunde com o mérito da causa, o que impõe a triangulação 

do feito e a devida instrução processual, com o exercício do contraditório 

e ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, para 

comparecerem à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a 

ser realizada no dia 16 de ABRIL de 2018, às 11H30, no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial. Fica a parte 

Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Tendo em vista a emenda substitutiva da inicial, 

DETERMINO que seja riscado o Id.10754912 com o objetivo de retirar-lhe a 

visibilidade nos termos do artigo 13-A da Resolução nº185/2013. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001043-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEIXOTO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MANOEL DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1001043-19.2018.8.11.0041 VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR, 

aventada por MARLENE PEIXOTO DE MOURA em desfavor de DAVID 

MANOEL DO NASCIMENTO, visando seja determinado o despejo liminar da 

parte Requerida, com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, ao 

argumento de que notificou o locatário para a desocupação do imóvel, 

concedendo ao mesmo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, 

todavia, o mesmo quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a 

liminar pleiteada poderá ser concedida desde que preenchidos os 

requisitos contidos no o art. 59 §1º, VIII, in verbis: “Art. 59 (...) - § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (...).” 

In casu, em se tratando de contrato de locação não residencial por prazo 

indeterminado, entrevejo que a parte Requerente cumpriu os requisitos 
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legais autorizadores do despejo imediato do locatário, no que tange a 

propositura da ação dentro do prazo de 30 (trinta) dias do cumprimento da 

notificação encaminhada ao locatário acerca do intento de retomada do 

imóvel (Id.11418277 pág.1 a 3), razão pela qual, materializa-se o direito da 

locadora em reaver o objeto da locação. No que afeta a caução no valor 

correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, a Requerente voluntariamente demonstrou o recolhimento através 

do comprovante anexado ao Id.11428147 e Id.11428152. ANTE AO 

EXPOSTO, prestada a caução pela parte Requerente, nos termos do artigo 

59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO A LIMINAR postulada, e, 

concedendo ao locatário DAVID MANOEL DO NASCIMENTO. EXPEÇA-SE 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA QUE O REQUERIDO DESOCUPE O 

IMÓVEL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO 

COMPULSÓRIA. No ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto 

de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel. 

Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá 

retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso 

contrário proceder-se-á a desocupação compulsória da parte Requerida, 

lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real 

estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente 

entregando o bem em mãos da Requerente. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. No mesmo ato da 

intimação, CITE-SE a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, fazendo-se constar do mandado as advertências 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037014-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA HOMEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037014-02.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.11235869), dispensada 

a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, 

nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Custas remanescentes ficarão ao encargo da parte 

REQUERENTE, nos termos do art. 90 do CPC/2015. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001879-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001879-89.2018.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCA 

MARIA MONTEIRO DA SILVA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO AT Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Francisca Maria Monteiro da Silva, em desfavor de Estado de Mato 

Grosso e outros. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da 

Fazenda Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038388-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON LUIZ MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038388-53.2017.8.11.0041 AUTOR: JABSON LUIZ 

MIRANDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A W Vistos. Considerando o teor da petição constante no movimento Id. 

nº 11322267, assim como dos documentos que a acompanham, os quais 

dão conta de que as faturas pretéritas também são objeto de discussão 

judicial, entendo presente a probabilidade do direito e, por conseguinte, 

DEFIRO parcialmente a tutela de urgência postulada, o que faço para 

determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do CPC, RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora UC nº 2070965-5, de titularidade da parte autora, Jabson 

Luiz Miranda; b) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, SE ABSTENHA de incluir o nome da parte requerente nos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos 

fatos discutidos nestes autos, até decisão final da causa. CONDICIONO o 

cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial do valor que a 

autora entende devido na fatura questionada (10/2017), observando-se, 

para tanto, a média de consumo relativa aos meses 09, 07 e 04/2017, 

anteriores ao período contestado, considerando que as faturas dos 

meses 05, 06 e 08/2017 támbém são objeto de discussão nos autos em 

trâmite no r. Juízo do 3º Juizado Especial Cível desta Comarca. 

Considerando a urgência da presente medida, assim como que já restou 

expedida a competente carta de citação, INTIME-SE a concessionária 

requerida acerca da presente decisão por meio de oficial de justiça. No 

mais, aguarde-se a audiência de conciliação já designada nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001612-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUSTAFA MASHINI MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001612-20.2018.8.11.0041 AUTOR: MUSTAFA 

MASHINI MARQUES RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A., EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A AT Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Dano Moral e Material , com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Mustafa Mashini Marques em face de Iuni Educacional S.A e 

Editora e Distribuidora Educacionais, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora alega que, em meados de 2015, compareceu na sede da 

requerida para realizar matrícula no curso de engenharia civil, ocasião em 

que pleiteou bolsa estudantil de 100% (cem por cento) junto ao FIES. Aduz 

que o documento de solicitação do FIES foi entregue e aceito pela 

requerida. Todavia, em razão de um alegado problema da requerida junto à 
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instituição de financiamento, foi oferecido ao requerente uma inscrição no 

PEP 90/10. Diz que, de acordo com a requerida, o PEP 90/10 seria um 

parcelamento no qual a faculdade concede um desconto de 10 (dez) a 

90% (noventa por cento) ao aluno, sendo que o mesmo só paga o débito 

remanescente ao final do curso em 18 (dezoito) parcelas. Assevera que, 

em virtude do PEP 90/10, o autor recebeu um desconto de 90% (noventa 

por cento). Assim, considerando que o valor da mensalidade era R$ 

1.768,00 (mil setecentos e sessenta e oito reais) o requerente deveria 

pagar apenas 10% (dez por cento) da mensalidade, que consistia no valor 

de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais). Sustenta o autor que o 

parcelamento durou apenas o primeiro semestre de 2015, uma vez que no 

segundo semestre o FIES foi concedido, sendo rescindido 

automaticamente o parcelamento. Alega o autor que sempre que renovava 

sua matrícula se preocupava com o desconto de 100% (cem por cento), 

uma vez que tinha consciência que pelo FIES só tinha conseguido o 

financiamento de 62,45 % (sessenta e dois vírgula quarenta e cinco por 

cento) do valor do curso. Todavia, os funcionários da requerida lhe 

garantiam que sua bolsa era integral. Relata que, aos 15.01.2018, 

compareceu na sede da requerida, para realizar a rematrícula, ocasião em 

que foi informado que tal ato estava condicionada ao pagamento de uma 

dívida no valor de R$ 28.983,74 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e três 

reais e setenta e quatro centavos). Narra que, devido a negativa da 

faculdade em renovar a matrícula, e, ainda, em decorrência da cobrança 

indevida, solicitou sua transferência para outra instituição de ensino, 

todavia a requerida informou que teria que aguardar 20 (vinte) para 

análise do pedido. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, 

que a requerida se abstenha de inserir seus dados no cadastro restritivo 

de crédito pelo débito discutido nos autos, bem como seja compelida a 

entregar no prazo de 03 (três) dias os documentos para transferência. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Pois bem. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora, a qual trouxe ao feito documentos que evidenciam a 

verossimilhança de suas alegações, tais como o print do portal do aluno 

que demonstra a solicitação da transferência sob o protocolo nº 19972069 

(Id nº 11511794), e, ainda, o prazo dado pelo FIES para validar o pedido de 

transferência, qual seja, 05.02.2018 (Id nº 11511819). É cediço que o art. 

6º da Lei 9870/99, que dispõe sobre anuidade escolares, veda a retenção 

de documentos em caso de inadimplência. Vejamos: “Art. 6o São proibidas 

a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares 

ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo 

de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às 

sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias.” Deste modo, havendo 

possível débito, a instituição de ensino deve realizar a cobrança por meios 

hábeis, sendo indevida qualquer tipo de posturas coercitivas. Nesse 

ponto, registre-se que o prazo solicitado pela requerida para a entrega 

dos documentos ao requerente, necessários à transferência, mostra-se, 

em princípio, desarrazoado, colocando inclusive em risco o ano letivo do 

aluno. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 

IMPEDIMENTO ALUNO DE RENOVAR A MATRÍCULA/FAZER PROVAS E 

ASSISTIR AULAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INADIMPLÊNCIA QUITADA 

- PENALIDADE PEDAGÓGICA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6º DA LEI Nº 

9870/99 - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO 

MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES 

STJ – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DIREITO DE RECORRER – 

PRETENSÃO DO APELADO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DO APELADO EFETIVADO ATRAVÉS DE 

CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. É 

vedado em nossa legislação que a instituição de ensino recorra a meios 

coercitivos para obter o recebimento de mensalidades em atraso, cujo 

débito pode ser cobrado pelas vias judiciais próprias.Inadmissibilidade de 

alunos serem impedidos de renovar sua matrícula, por atraso no 

pagamento da mensalidade.(...)”(TJ/MT, Ap 168951/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016). No 

tocante à inserção dos dados do cadastro restritivo de crédito, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida negativação quando há 

discussão judicial acerca do débito. À propósito colaciono o seguinte 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIOA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO ORIUNDO DE IRREGULARIDADE. 

CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. Havendo discussão acerca da própria 

existência do débito, inadmissível a inscrição do nome do usuário em 

cadastro de devedores. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70074618000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 13/09/2017)”. Deste modo, 

entendo presente a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora ficará 

impossibilitada de realizar a transferência e dar continuidade ao curso em 

outra instituição de ensino. Apesar de ser suficiente a presença do perigo 

de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub 

judice, faz-se presente também o risco ao resultado útil do processo, na 

medida em que, se a tutela provisória não for concedida agora por este 

juízo, há sério e concreto risco da requerida incluir o nome da requerente 

no cadastro restritivo de crédito. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

na presente hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a retomada da cobrança e a inserção dos dados do 

requerente no cadastro restritivo de crédito. Posto isso, com base no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a parte requerida: 

a) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC/2015, ENTREGUE os documentos necessários para a transferência 

do aluno Mustafa Mashini Marques, qualificado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias; b) ) sob pena de aplicação de multa por descumprimento no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, ambos do CPC/2015, SE ABSTENHA de inserir os dados do 

requerente no cadastro restritivo de crédito no tocante ao débito discutido 

nestes autos, até o deslinde da presente ação. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração constante no movimento nº 

11511760, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 

09h00min, 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). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de Janeiro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037832-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037832-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SALIM 

KAMEL ABOU RAHAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Salim Kamel Abou Rahal em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no autos. 

Alega a parte autora que é cliente da requerida através da unidade 

consumidora nº 289464-0. Assevera que, no mês de outubro do ano de 

2017, funcionários da empresa requerida estiveram em sua residência 

realizando uma inspeção na unidade medidora, ocasião em que apuraram 

um possível desvio no ramal. Aduz que, passado a inspeção, em 

novembro do mesmo ano, o requerente recebeu uma notificação 

informando que em razão do faturamento a menor, constatado na 

inspeção realizada, foi gerado uma fatura no valor de R$ 11.396,37 (onze 

mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) à titulo de 

recuperação de consumo. Menciona, por fim, que recorreu 

administrativamente do valor cobrado, todavia o recurso foi indeferido. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia, bem como 

não promova a cobrança do débito e de multa relacionadas a ele em fatura 

posteriores até o deslinde desta ação. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

29.12.2017, no valor de R$ 11.396,37 (onze mil trezentos e noventa e seis 

reais e trinta e sete centavos ), conforme se afere no Id nº 11168068. 

Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida, informando 

que o valor da fatura supracitada é em decorrência de inspeção realizada 

na unidade consumidora em 04.10.2017, na qual restou constatada 

anormalidade que provocou faturamento a menor (Id nº 11167820). Ressai 

da referida carta, ainda, que os meses de recuperação de consumo a 

serem cobrados na fatura com vencimento em 29.12.2017 abrangem o 

período de 01/2017 a 09/2017. Desse modo, observa-se que se trata de 

cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, consoante 

entendimento consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do 

fornecimento de energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono 

ementa do Egégio Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte 

autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que caso ocorra a suspensão do serviço, a parte 

requerente estará sendo privada indevidamente da prestação de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior cobrança regular do débito e a suspensão do 

serviço. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento 

de energia na unidade consumidora nº 289464-0, no que refere ao débito 

discutido nestes autos, bem como bem como não promova a cobrança do 

débito e de multa relacionadas a ele em fatura posteriores até o deslinde 

desta ação. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 11h00min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de Janeiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001935-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001935-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MATHEUS 

NUNES RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A W Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, tendo em vista que, 

muito embora o requerente sustente ser estagiário, sustentando auferir a 

quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), não consta nos autos 

nenhum documento hábil a comprovar a 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 a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Janeiro de 

2018. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal [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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001504-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001504-88.2018.8.11.0041 AUTOR: VINICIUS 

MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA W 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora formulou pedido de “tutela antecipada de prova”, com fundamento 

nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil (Id. nº 11491979, pág. 

10). Ocorre que, como é cediço, a produção antecipada de provas é uma 

ação autônoma, que pode ter natureza preparatória ou incidental, sendo 

cabível quando presente uma das hipóteses previstas no art. 381 do 

Código de Processo Civil. Lado outro, a tutela de urgência pode ser 

concedida no bojo da ação principal, uma vez demonstrados os requisitos 

necessários, nos termos do art. 300 do citado Diploma Processual. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte requerente para, nos termos do art. 321 do CPC, 

emendar a inicial em 15 (quinze) dias, a fim de adequá-la ao procedimento 

comum (arts. 318 e seguintes), pleiteando a diligência mencionada na 

exordial na forma de tutela provisória de urgência (arts. 294 e seguintes 

do CPC), ou, se for o caso, requerer a producao antecipada de provas em 

ação autônoma, nos termos do art. 381 e seguintes do CPC, constando 

expressamente os requisitos exigidos no art. 382 do citado código, sob 

pena de indeferimento da inicial (arts. 321 e 330, IV, do CPC) e extinção do 
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feito sem resolução de mérito (arts. 485, I, do CPC). Ademais, afere-se 

que, muito embora tenha atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), assim como faça referência a esse valor na página 

09 (nove) da exordial, a requerente efetuou pedido de dano moral no 

importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme item “c” da petição 

inicial (Id. nº 11491979, pág. 10). Portanto, deverá a parte autora, em igual 

prazo, emendar a exordial para esclarecer qual o valor pretendido à título 

de indenização por dano moral. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de Janeiro de 

2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034668-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIEL LINKON XAVIER DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034668-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HELIEL 

LINKON XAVIER DE ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por 

Heliel Linkon Xavier de Almeira em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10697884, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124693 Nr: 20761-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GONÇALVES DE SOUZA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Ceritifico e dou fé, que, nesta data, ficam devidamente intimadas às 

partes de que foi designada perícia para o dia 28/02/2018 a partir das 

13:30 min da tarde, por ordem de chegada, no consultório do Sr. Perito - 

Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, 

(fundos do terminal rodoviário), CEP 78.055-100 – Fone: (65) 

3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da parte autora ficará 

responsável pela condução da parte na data e horário da realização da 

perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser 

úteis a confecção do laudo pericial..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1252021 Nr: 21799-03.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE CATOLICA DOM BOSCO - UCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA RODRIGUES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CÓRDOBA SEVERO - 

OAB:9082/MS, IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE - OAB:MS/11.702, 

LETÍCIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI - OAB:9764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

recolheu apenas o valor referente à distribuição da missiva neste Juízo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante.

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392309 Nr: 27696-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, MARCEL 

LUERSEN - OAB:14419/MT, MIRLY RODRIGUES MARTINS - 

OAB:14.193/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

Intime-se o exequente a fim de que, no prazo de 15 dias, emende à inicial 

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada [fls. 107/112], individualizado e qualificando os sócios.

Com a individualização dos sócios, proceda-se a anotação junto ao 

cartório distribuidor (art. 164, §1º, do CPC).

Em seguida, proceda-se à citação dos sócios para manifestarem-se e 
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requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 703702 Nr: 38341-43.2010.811.0041

 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: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA, JULIANO 

GARUTI DE OLIVEIRA

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

OAB:9.237/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, 

JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO LITVAY - OAB:7042

 Vistos em Correição,

O executado JULIANO GARUTI OLIVEIRA foi citado (fls. 332 e 334).

No que tange ao executado FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA patente 

que tem se ocultado, encontrando-se em local incerto, razão pela qual 

determino a sua citação por edital, com prazo de 30 dias, a fim de que no 

prazo de 3 (três) dias, pague a dívida, as custas processuais e os 

honorários advocatícios, sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 

829 do Código de Processo Civil.

Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846199 Nr: 49824-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA MARIA SANTOS DORILEO

 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: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos em Correição,

Diante da renúncia ao mandato pelo procurador da parte requerida, 

INTME-a por carta, a fim de que, no prazo de 15 dias, regularize a 

representação processual, sob pena de revelia (art. 76, §1º, inciso II, do 

CPC).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091398 Nr: 6755-75.2016.811.0041

 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): DAVID VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

Uma vez que o débito condominial passou a ser título executivo, intime-se 

o autor para que, no prazo de 15 dias, informe o interesse em prosseguir 

com o processo de conhecimento ou aditar a inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374193 Nr: 10667-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL MECÂNICO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARCELINO - 

OAB:oab/sp 149.354, MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - 

OAB:207.996-SP, PRISCILA ROMANO - OAB:OAB/SP 318.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: roberto de almeida 

gemignani - OAB:47954

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432490 Nr: 12291-77.2010.811.0041

 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: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE D. COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos em Correição,

Intime-se a partre autora pesosalmente, por carta, para impulsionar o 

processo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinçao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 772531 Nr: 25640-79.2012.811.0041

 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: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA BORGES DA 

SILVA - OAB:240.226, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226-B/MT, 

REGIANE MARTIN FERRARRI - OAB:113815

 Intimação das partes, via DJE, a se manifestarem sobre o andamento do 

processo de Recuperação Judicial da parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de dar prosseguimento ao presente processo.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798408 Nr: 4795-89.2013.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CORREA SAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DOMANI CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA SABRINA S. GUIMARÃES - 

OAB:15.620, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT

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

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Vistos em Correição,

HOMOLOGO a proposta de honorários do perito.

INTIME-SE a requerida para que providencie o depósito judicial dos 

honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão à 

produção da prova.
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Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE ao perito para que indique 

data e horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação 

das partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que a perita for comunicada para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de quinze dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade 

em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810055 Nr: 16555-35.2013.811.0041

 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: RIMELE JOIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTINA CAVALLARY JÓIAS 

CONTEMPORÂNEAS LTDA, ELESSANDRA FEITOZA SILVA, ELVISTON 

ADRIANO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRANDARIZ - 

OAB:OAB/SP 216.181, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:OAB/MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nesta data, intimo o requerente na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca das certidões negativas do sr. Oficial de justiça 

constante a fls 86 e 88

Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088078 Nr: 5250-49.2016.811.0041

 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: AELCIO BENTO CONCEIÇÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL CAMILO MARTELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 Vistos em Correição,

Visando o saneamento do processo e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva:

i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do 

CPC;

ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC;

iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC;

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão;

v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138823 Nr: 26952-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO LEBLON, LUIZ FERNANDO 

FALCÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CARNAÍBA, MARIA TAVARES 

SANTANA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 801 do Código de Processo Civil, 

determino seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a petição inicial, a fim de acostar aos autos os 

documentos indispensáveis à comprovação do crédito exequendo, quais 

sejam, convenção condominial e atas das assembleias, além de fotocópia 

da matrícula atualizada do imóvel e do contrato de locação, do cadastro de 

morador e/ou qualquer outro documento hábil a comprovar o exercício da 

propriedade/posse pelos executados; ou, ainda, esclarecer se almeja o 

prosseguimento da demanda na forma de ação de cobrança, caso em que 

deverá adequar a petição inicial e os pedidos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1258917 Nr: 24016-19.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE ALTO 

ARAGUAIA - OAB:

 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.: 93626 Nr: 2077-42.2001.811.0041

 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: ACELINO SOARES DA SILVA, ANA MIRIA DA SILVA, 

DENAILDE MARTINS DE RESENDE, GERALDO DAS NEVES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ ORLANDO LARA DOS SANTOS, ESTELITA BALBINA ASSUNÇÃO 

SANTOS, LAÉRCIO MENDES DE OLIVEIRA, EVERALDO LARA DOS 

SANTOS, ESPOLIO DE HERMENEGILDO ALVES, WELLINGTON ALVES 

LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - 
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OAB:9128-MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441, 

MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:9976-A/MT, MARIANA BURNEIKO 

BARCELOS - OAB:231.974 SP

 Vistos em Correição,

Intimem-se os autores para impusionarem o processo, no prazo de 30 

dias, promovendo a habilitação dos sucessores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 167646 Nr: 17234-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO RAMOS CORREIA, AGNALDO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA - 

OAB:19.383/DF, CLEIDE ABADIA DE OLIVEIRA - OAB:25469/DF, EMILY 

LIMA E SILVA - OAB:27.997, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA 

MENDES - OAB:12794-B/MT, MÁRIO LUCIANO REIS - OAB:28.851, 

PAULO MARCIO SAMPAIO - OAB:10.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - OAB:14.954/MT, 

MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214/MT

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 241751 Nr: 10300-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - 

EMBRATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB: 9.023/MT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322023 Nr: 23574-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL & REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL - OAB:15434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370123 Nr: 6787-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUA NA BOCA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LE GARAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GRANCONATO 

CONCATO - OAB:11244, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - 

OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CASTRO DABUS - 

OAB:234617, DANIELLE ROCHA BITETTI - OAB:272270/SP, FERNANDA 

CRISTINA BARROS DA SILVA PASSOS - OAB:250002, LISANE 

MARQUES MAPELLI - OAB:162041 OAB/SP, ROBERTO RACHED JORGE 

- OAB:208520, ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:235176, RODRIGO 

MARTINEZ NUNES MELLO - OAB:208280, THIAGO GROPPO NUNES - 

OAB:209795

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 753976 Nr: 5933-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757037 Nr: 9184-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO COSTA MARQUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 
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SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757364 Nr: 9537-94.2012.811.0041

 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: IRMAOS RODRIGUES CONSTRUÇOES E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON 

FERREIRA SILVA JUNIOR - OAB:11.322/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Vistos em Correição,

Diante da renúncia ao mandato pelo procurador da requerente, INTME-a 

por carta, a fim de que, no prazo de 15 dias, regularize a representação 

processual, sob pena de extinção do processo (art. 76, §1º, do CPC).

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760436 Nr: 12798-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGIA GONÇALVES SILVA, JOSÉ OLAVO GIRALDES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Vistos em correição.

Declaro o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, §1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão ‘sine die’ do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760516 Nr: 12881-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CUNHA ESPINDOLA, MANOEL ALVES 

MACHADO, TEREZA MARINO FERNANDES, SATURNINA DE ALMEIDA, 

SIRLEY RODRIGUES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784091 Nr: 37866-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KOITI TASHIMA, MARA SILVANA SOARES 

AGOSTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 811669 Nr: 18157-61.2013.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos em Correição,

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para liberação de metade dos 

honorários periciais e COMUNIQUE-SE ao perito para que indique data e 

horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação das 

partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que a perita for comunicada para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de quinze dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade 

em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846760 Nr: 50349-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDELUIZE BORGES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DO NASCIMENTO 

SANTOS - OAB:13.900/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

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

 Vistos em Correição,

Diante da renúncia ao mandato pelo procurador da parte requerida, 

INTME-a por carta, a fim de que, no prazo de 15 dias, regularize a 

representação processual, sob pena de revelia (art. 76, §1º, inciso II, do 

CPC).

Int.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071715 Nr: 56175-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-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 

(22.02.2015), 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.: 1119364 Nr: 18464-10.2016.811.0041

 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: ADEGUIMAR APARECIDO FERREIRA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Assim sendo, INTIME-SE o requerente para que regularize a 

representação processual ou requeira o que entender de direito, ficando 

autorizada à transferência dos valores, com o saneamento do vício.No 

mais, verifico que houve interposição de recurso de apelação às fls. 

115/127.Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de 

Processo Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso.Tendo em 

vista que a parte recorrida já apresentou contrarrazões às fls. 135/147, 

se assim desejar, no prazode 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo, 

com ou sem o oferecimento das contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 1.010, §3º, do Código de 

Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125144 Nr: 20977-48.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

Incabível a desconsideração da personalidade jurídica nessa quadra 

processual, eis que requerida no âmbito embrionário de processo de 

conhecimento, no qual a pessoa jurídica sequer foi citada.

Não conheço do pedido, por ausência de interesse processual.

Int.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 13875 Nr: 2022-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLOYD AÉREO BOLIVIANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIU - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495, WILSON SAENZ 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 15034 Nr: 3994-72.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CESÁRIO DE ARRUDA MARTINS, 

Ênio Alves de Arruda, ROSA MARINA CASSIMIRA BASTOS DE ARRUDA, 

AROLDO SEBASTIÃO CORREA, JANDIRA NASSARDEM CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GRZYBOWSKI - 

OAB:6536-A/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO DE 

BRITO CÂNDIDO - OAB:2.802/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE 

DALPIAN - OAB:9.066/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16009 Nr: 3287-36.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA ALINE VICELLI - 

OAB:7296, Katiuce Rodrigues Botelho - OAB:7.272/MT, LASTHÊNIA 

DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695, LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA - 

OAB:6922/MT, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, THAÍS F. 

DOS SANTOS - OAB:7424-B/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 97 de 554



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, 

WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu patrono, via DJE, a dar 

prosseguimento no processo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17351 Nr: 6645-57.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYSE CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, 

Wagner Marcondes Lopes, MARCONDES COSTA MARQUES, Murilo 

Sant'Ana Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT

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

OAB:6.602/MT, EROMAR BARBOSA BELÉM - OAB:OAB/MT 7003, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6571/MT, REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT, SARA DE LOURDES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B

 Vistos em Correição,

Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação de metade dos valores depositados e COMUNIQUE-SE a perita 

(por meio eletrônico) para que indique data e horário para o início dos 

trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, nos termos do art. 

474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que a perita for comunicada para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de quinze dias, se manifestem sobre o resulta-do, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 26719 Nr: 4234-95.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA LESBÃO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 68280 Nr: 4874-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE 

PETRÓLEO, JOSEPH LOUTFI KASSAB, CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, JOSE CARLOS AZEVEDO - OAB:45576/MG, JULIO 

CÉSAR LEÃO COELHO - OAB:37841/MG, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69275 Nr: 6559-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA MODA E COURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTES VICENCIA BATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:5822 OAB/MT, 

JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, MÔNICA ELISA NEVES NETO DE CEZARO - 

OAB:4.494, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:10.798, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, 

ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, RODRIGO TEIXEIRA 

TANAHAKI - OAB:11.998, ROSE MIRAN PELACANI - OAB:OAB/MT 

4.209 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BORGES 

MONTEIRO BRITTA - OAB:4261

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 96418 Nr: 12109-72.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PEDROSO DE AMORIM 

FILHO - OAB:4.601, DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10.339/MT, 

HELDER COSTA BARIZON - OAB:7195, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

MARCELA REZEGUE DO CARMO - OAB:OAB/MT 8.492, MIRIAM ALVES 

GOUVEIA NUNES - OAB:4888/MT, PAULO HENRIQUE PROENÇA 

PEREIRA - OAB:5639/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, 

SILVIA CRISTINA WANDERLINDE - OAB:11622-A, SYLVIO SANTOS 

ARAUJO - OAB:8651/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7.196/MT

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

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, 

CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - OAB:12216/MT, NORBERTO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1035/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT, ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 
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de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 176311 Nr: 7424-27.1999.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN E CARLOS GALVAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que, nos autos em apensos (Código 176319), as partes 

acostaram petição por meio da qual entabularam acordo cuja redação 

informa interesse em "encerrar toda e qualquer relação comercial que 

existiu entre as partes, e ainda qualquer processo ajuizado em tramitação 

ou arquivado", porém não cita expressamente o número deste feito, 

INTIMEM-SE os respectivos patronos para que informem se o referido 

acordo engloba os presentes autos, assim como para que, em caso 

afirmativo, procedam com a juntada do mesmo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 326261 Nr: 25841-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TORRES GIRARDELLI SILVA, 

PATRICIA TRANJAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT, WILMARA APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:115567/SP

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 332684 Nr: 3462-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS FUNCINÁRIOS DOS SISTEMAS FIEMT, FEC, BRASIL TELECON 

S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10.064/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, Thais Fátima dos Santos Camargo - 

OAB:7424-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Exequente recolher as custas da certidão de crédito para protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 334893 Nr: 5410-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARI SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6.605/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 364161 Nr: 2039-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO

 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, 

ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES 

- OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT
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 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 450208 Nr: 22886-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:11812

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718952 Nr: 14698-22.2011.811.0041

 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: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

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

OAB:8455/MT

 Vistos em Correição,

Considerando o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Transação 

e de Outras Avenças celebrado pelas partes [1.653.1661], no qual existe 

pactuação quanto ao objeto da presente ação, evidente a perda 

superveniente de seu objeto, razão pela qual extingo o processo, sem 

resolução do mérito.

Custas pelo requerente.

Cada parte arcará com os honorários de seu procurador.

Transitando em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 724150 Nr: 19788-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE GENOVEVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BENEDITA DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requer a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias para que possa localizar algum bem em nome da executada.

 Defiro a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias.

Finda a suspensão, intime-se para requerer o que entender de direito.

Cumpre-se

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 733539 Nr: 29785-18.2011.811.0041

 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: LUIS ROQUE DE HUNGRIA, MARTINHA DE CARVALHO 

HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENIR FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA - OAB:9959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755933 Nr: 8007-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E J MOSQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA OLIVEIRA PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO JUNIOR ROCHA 

ALENCAR SALES - OAB:6494

 Vistos em Correição.

Intime-se o executado, por intermédio de seu procurador, a fim de que, no 

prazo de 15 dias, indique quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, exiba prova de sua propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus.

Advirta o executado que a sua omissão será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do CPC).

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799167 Nr: 5587-43.2013.811.0041

 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: ELISANGELA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, J. ROCHA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, 

RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 819382 Nr: 25655-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIBERTO RODRIGUES DA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

O processo entrou em crise em razão do não comparecimento da parte 

autora nas perícias médicas judicias agendadas.

Dessa feita, considerando o principio constitucional da duração razoável 

do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), INTIME-se a parte Autora 

pessoalmente, por carta com carta, para dar prosseguimento ao feito em 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão à faculdade de produzir a prova 

pericial.

 Para tanto, deve a parte autora diligenciar junto à perita nomeada nova 

para a realização do ato, comunicando ao Juízo com antecedência mínima 

de 20 dias, a fim de que o autor seja intimado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820733 Nr: 26960-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833439 Nr: 38873-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865452 Nr: 5961-25.2014.811.0041

 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: GERCI DA SILVA BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.
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Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 908186 Nr: 35661-46.2014.811.0041

 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: ALAN BORGES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESSON ALVES DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932047 Nr: 50435-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, FRANCISCO ALVES 

DA SILVA, LINCONL HEIMAR SAGGIN SOBRINHO, LUIS ROSA DA SILVA, 

VALDENE LEANDRO DA SILVA, VOLNEI PAULO DA SILVA, NEUZA 

FELICIANO DA SILVA, RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ DEFENTI, 

ORLANDO FERREIRA, ESPOLIO DE NOEL LINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:OAB/MT 18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, 

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:19164/O, JULIANA 

GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18.067, LILA ANANDA ESTEVES 

MEDINA - OAB:21327/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - OAB:16536/MT, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, RAFAEL S. DURAND - 

OAB:12.208-A, rayssa ayala mendes ferreira - OAB:19396, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099015 Nr: 10203-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, DAGMAR JULIANA BERNARDI FACOB - OAB:4.864-B, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106990 Nr: 13378-58.2016.811.0041

 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: ANTONIONI MAURICIO MERGENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - 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$ 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 

(11.07.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, 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.: 1116272 Nr: 17130-38.2016.811.0041

 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: LAURENIL NUNES DE PINHO

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

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

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 

(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 
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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.: 1124693 Nr: 20761-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GONÇALVES DE SOUZA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Vistos em Correição,

Defiro a produção de prova pericial médica.

 Concedo às partes o prazo de 15 dias para apresentar quesitos 

complementares e indicar assistente técnico.

Nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com.

 Intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias.

Em seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por 

carta registrada com aviso de recebimento.

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser adiantados pela parte requerida.

 Int.

Cuiabá, 01 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1146263 Nr: 30086-86.2016.811.0041

 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: CLAUDEMIR MARTINS TEIXEIRA

 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:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre petição e documentos juntados às fls. 

109/157.

Sem prejuízo, designo a produção de prova pericial.

 Concedo às partes o prazo de 15 dias para apresentarem quesitos 

complementares e indicarem assistente técnico.

Nomeio como perito Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com.

 Intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias.

Em seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por 

carta registrada com aviso de recebimento.

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser adiantados pela parte requerida.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1209877 Nr: 8370-66.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA JUÍNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca de certidão do oficial de justiça de fls.17, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1234652 Nr: 16418-14.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS FERRAZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARÇO MIRANDA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CAETANO PADILHA - 

OAB:PA 20950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca de certidão do oficial de justiça de fls.11, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118384 Nr: 7155-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MIRAGE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA DO BRASIL S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

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

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD formulado pela parte 

exequente (fls. 461/462).

 Anoto que nesta hipótese é desnecessário que o credor diligencie na 

localização de bens passíveis de constrição, uma vez que o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos 

do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última 

atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência 

do ato à parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118384 Nr: 7155-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MIRAGE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA DO BRASIL S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

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

 Vistos.

Realizada a tentativa de penhora online via sistema BACENJUD, o bloqueio 

de dinheiro nas contas bancárias da parte executada restou exitoso.

 Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem, ocasião em que a parte executada deverá comprovar, se 

for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há 
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excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil).

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Não havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 123227 Nr: 10693-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSIEL RANGEL DE SOUZA, LOURDES FÁTIMA SÊMPIO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DA MATA, OSVALDO 

DONIZETE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 125374 Nr: 13329-71.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIC SERVICE LIMITADA

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

OAB:13241-A/MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - OAB:5200/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ZWICKER - 

OAB:23.330, AUGUSTO FRAGA ZWICKER - OAB:4.598/MT, EMILIA 

PERES GIROLDO - OAB:9929-A

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 151567 Nr: 5865-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTE MANHA UNIFORMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FONSECA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3821-E

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 227556 Nr: 34733-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIA & OPOLSKI LTDA ME, JAMIL DE SOUZA 

FARIA, JANAÍNA OPOLSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB:4907-B, 

DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 MT, Fernando 

Fantinatti de Brito - OAB:7980, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.807

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 228868 Nr: 35946-54.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINI HADDAD CAMPOS, CARLA MOREIRA 

LEITE, CECÍLIA ARLENE MORAES, GLEIDE BISPO SANTOS, KARINE LIMA 

KIDO, MARIA AMÉLIA ZAPATA LORITE, GASSI BOTELHO MARTINEZ, 

MÁRCIA COSTA DE SOUZA, ALEXANDRE BOTELHO, ASSOCIAÇÃO 

GRANDE LOJA FEMININA DA MAÇONARIA BRASILEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8.348/MT, BENEDITO PALMEIRA NETO - OAB:8348/MT, EDUARDO 

MAHON - OAB:6.363/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, Sérgio Savioli Resende (ESTAGIARIO) - OAB:11.026-E, 

VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 264973 Nr: 22819-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRCIO ANTONIO FEITOSA DE 

FREITAS, KELMA DE FIGUEIREDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 324631 Nr: 25144-26.2007.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ROSA SOUZA LTDA - ME

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

OAB:10.240 MT, KARLOS LOCK - OAB:16.828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

Nomeio a douta DPE como curadora especial ao revel citado por edital.

Encamihem-se os autos com vista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349764 Nr: 20116-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MARQUES IND. DE ARTEFATOS CIM. LTDA - 

CONSTUBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 353521 Nr: 23958-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DROGARIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Vistos em correição.

Arquivem-se os presentes autos, com as devidas baixas.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 371484 Nr: 8042-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ODARA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JÚNIOR - OAB:9245/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 372342 Nr: 2188-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FONSECA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3209/TO

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 382367 Nr: 17957-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA, 

ERICO MEIRELLES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: humberto raymundo 

nicodemos - OAB:oab/mt 9136, SERGENON COELHO FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259, MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - 

OAB:13789/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte exequente, via DJE, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 458348 Nr: 28309-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA PATRICIA FERREIRA 

BARBOZA - OAB:13596, THAIS OLIVEIRA KAISER SETÚBAL - 

OAB:12.764/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 463550 Nr: 31806-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPOTLIGHT PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, CNDE - 

CENTRAL NACIONAL DE DIREITOS DE EXECUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Vistos em Correição,

DEFIRO o pedido de levantamento dos valores incontroversos pela 

requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713488 Nr: 7958-48.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, 

GIRLAYNE CARLA ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BENEDITA PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

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

OAB:2.417/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 730999 Nr: 27099-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEWERTON ADRYANNO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO EDSON ARANTES 

IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737421 Nr: 33922-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MACHADO MASSETI, JOSÉ 

CORDEIRO DA SILVA, ANTONIO MASSETTI NETO

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12.368-B/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755151 Nr: 7162-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES BRANDAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANI ZANIN - 

OAB:11.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS AUGUSTO 

MARTINS - OAB:, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.555/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 763838 Nr: 16444-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE CABOS E SOLDADOS DA 

POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLING FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785499 Nr: 39355-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA 

MILITAR E BOMBEIROS MILITAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITLER PULLIG FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785505 Nr: 39362-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Vistos em correição.

Arquivem-se os presentes autos, com as devidas baixas.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 803776 Nr: 10231-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, VIVIANE FEIJÓ SIMÕES - OAB:198601

 Vistos em Correição,
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DEFIRO o pedido de restituição dos honorários depositados pelas 

requeridas.

Expeça-se o competente alvará judicial e, em seguida, conclusos para 

prolação de sentença.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 836044 Nr: 41105-94.2013.811.0041

 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 FERREIRA FERNANDES

 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 ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Vistos em Correição,

INTIME-SE a requerida para que providencie o depósito judicial dos 

honorários periciais.

Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE ao perito para que indique 

data e horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação 

das partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

A requerente deverá comparecer para a realização do exame portando os 

documentos requeridos pelo perito às fls. 101.

 O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que a perita for comunicada para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de quinze dias, se manifestem sobre o resulta-do, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062226 Nr: 52000-46.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IESDE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMENTA BUENO EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira Azim 

Nogueira - OAB:24456/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a finalidade da presente deprecata se restringe ao ato 

citatório da parte adversa, INDEFIRO o pleito de fls. 43/44, devendo os 

pedidos estranhos ao ato deprecado serem direcionados ao r. Juízo 

deprecante.

Aguarde-se por 30 (trinta) dias manifestação da parte interessada com 

informação do atual endereço da parte devedora.

Transcorrido o prazo in albis, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080227 Nr: 1591-32.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNEI ZUNTINI, LEONARDO BOAVENTURA 

MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLI BERWIG - OAB:7.160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos cópia da procuração outorgada ao seu patrono, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099172 Nr: 10297-04.2016.811.0041

 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: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA

 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 

- OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (14.01.2014), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, 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.: 1114894 Nr: 16633-24.2016.811.0041

 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: ELEONEI 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: 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$ 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 

(11.07.2013), 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.: 1159033 Nr: 35524-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN DA SILVA MOURA

 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$ 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 (28.02.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 
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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.: 1171818 Nr: 40919-66.2016.811.0041

 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: ALINOR NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (06.03.2016), 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172789 Nr: 41199-37.2016.811.0041

 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: RODOLFO NUNES DO NASCIMENTO

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

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:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-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 (19.09.2015), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, 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.: 1189511 Nr: 1256-76.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA VIEIRA MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERYTON GONSALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

BRASILIA-DF - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fl. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1246938 Nr: 20212-43.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MULLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA, LUANA MARTINS 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA SOARES DA SILVA - 

OAB:MT/18.131, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT 

4284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUNES - 

OAB:144.766

 Vistos em Correição.

Considerando a desídia da parte autora (fl. 42), devolva-se a presente 

missiva ao r. Juízo deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1100054 Nr: 10599-33.2016.811.0041

 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: JANETE ARANTES DE ASSUNÇÃO, JVADA, JANETE 

ARANTES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES COSMORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846, RONALDO SANCHES TROMBINI - 

OAB:169.297/SP

 Vistos em Correição,

Visando o saneamento do processo e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva:

i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do 

CPC;

ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC;

iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC;

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão;

v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144872 Nr: 29554-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALENCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA 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: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452

 Vistos em Correição,

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do 
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ônus da prova, eis que evidenciada a relação consumerista e a 

hipossuficiência da autora em relação à ré.

D’outra banda, visando o saneamento do processo e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 

9º, 10º e 357, todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção 

ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva:

i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do 

CPC;

ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC;

iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC;

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão;

v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096312 Nr: 8980-68.2016.811.0041

 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: ZILDA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDICARD S/A, BANCO ITAU S/A, 

MASTERCARD BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.C. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.099/MT

 Vistos em Correição,

A pagina 05 dos autos [p. 2 da petição inicia] não está encartada nos 

autos.

Autorizo a resturação. Intime-se a DPE para juntar aos autos cópia de sua 

contra-fé. Após intimem-se os requeridos para manfistação, no prazo 

comum de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071658 Nr: 56147-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA CORREA DA COSTA DUARTE, 

ROGERIO SEBASTIÃO CORREA DA COSTA, RODOLFO CÉSAR CORRÊA 

DA COSTA, SEBASTIÃO BENEDITO CORREA DA COSTA, TEREZA 

CRISTINA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR ARANTES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8524/MT

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

OAB:15380, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

 Vistos em Correição,

Diante do termino do prazo de locação, INTIMEM-se os autores para que 

informem se o réu procedeu a desocupação do imóvel, no prazo de 15 

dias.

Na hipótese de não ter desocupado o imóvel, intime-se o requerido para a 

desocupação voluntária no prazo de 15 dias sob pena de despejo 

compulsório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917439 Nr: 41700-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONAI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CAMPO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B/MT

 Vistos em Correição,

Intime-se o requerido-reconvinte para que se manifeste sobre o pedido de 

fls. 211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1274396 Nr: 29167-63.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE SAMPAIO DE 

MELO, UNIU CARDS ADMINISTRADORA E PROMORA DE CARTÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

recolheu apenas o valor referente à distribuição da missiva neste Juízo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante.

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078464 Nr: 524-32.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETILEI COSTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE GRANDI CASTRO - 

OAB:209.892SP, LUCIANA DE CAMPOS MACHADO - OAB:265.906 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a presente missiva encontra-se paralisada há 01 ano 

aguardando providência da parte interessada, que fora regularmente 

intimada, determino a devolução da presente ao r. Juízo de origem com as 

nossas sinceras homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1176534 Nr: 42643-08.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACAJÁ RECAPAGEM DE PNEUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOIA TEIXEIRA - 

OAB:SP/159458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a presente missiva encontra-se paralisada desde Maio 

de 2017 aguardando providência da parte interessada, que fora 

regularmente intimada, determino a devolução da presente ao r. Juízo de 

origem com as nossas sinceras homenagens.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1263760 Nr: 25706-83.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DOS SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTINHO SAES, USE INFORMÁTICA, 

LOJA DE ROUPAS FLOR DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANESSE APARECIDA 

GONÇALVES HONDA - OAB:303.503/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado.

Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1276890 Nr: 804-32.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGERIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o que dispõe a Resolução nº 11/2017/TP acerca das 

competências para distribuição de carta precatória neste Juízo, verifico 

que a presente missiva deve ser redistribuída à vara de Fazenda Pública.

Dessa forma, determino a REDISTRIBUIÇÃO da presente carta precatória a 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1276929 Nr: 811-24.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 

POCONE LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12.003/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).

Além disso, verifica-se que não houve o recolhimento das custas 

processuais e recolhimento da diligência, razão pela qual determino a 

intimação da parte autora para também sanar esta irregularidade, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias supracitado sem a juntada do 

documento necessário e o recolhimento das custas e diligências 

pertinentes, 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.: 887337 Nr: 21472-63.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA, 

ARMANDO FERNANDES MORO, RENATO FRANCISCO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELILA VAZ - OAB:GO-25.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte interessada, na pessoa do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da CNGC) acerca da 

certidão acostada à fl. 15, advertindo-a, desde já, que a inércia por mais 

de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o 

devido cumprimento (art. 393 da CNGC).

Comunique-se ao r. Juízo deprecante.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1183684 Nr: 45034-33.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA AURELIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES LEAO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte interessada, na pessoa do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da CNGC) acerca da 

certidão acostada à fl. 09, advertindo-a, desde já, que a inércia por mais 

de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o 

devido cumprimento (art. 393 da CNGC).

No mesmo prazo, deverá a parte interessada trazer aos autos cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1276291 Nr: 547-07.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE HACKBART, CARLOS PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL' AGNOL 

FINATO - OAB:10.084, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12.098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte interessada, na pessoa do seu patrono, via DJE, para 

que, em 05 (cinco) dias, traga aos autos cópia da procuração outorgada e 

da decisão proferida pelo r. Juízo deprecante, nos termos do que 

preceitua o art. 260 do CPC.

Além disso, deverá a parte autora providenciar o pagamento das custas 

pertinentes ao cumprimento da missiva, inclusive no que se refere à 

diligência do ato deprecado.

Advirta a parte interessada que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC).

Comunique-se ao r. Juízo deprecante.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032690 Nr: 37922-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ CANTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6.252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 Vistos em Correição,

A ré denunciou à lide a empresa Maphre Seguros Gerais (fls. 95/105).

Ante a denúncia da lide pela ré no prazo da defesa, determino a citação 

da denunciada para contestar, no prazo legal.

Com a resposta da denunciada, intimem-se as partes para se manifestar, 

em dez dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165231 Nr: 38034-79.2016.811.0041

 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: ANDRE VENERO DA SILVA, DEISE PATRICIA SILVA 

VENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ARIANE MARTINS FONTES - OAB:11423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Vistos em Correição,

Visando o saneamento do processo e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva:

i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do 

CPC;

ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC;

iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC;

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão;

v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165231 Nr: 38034-79.2016.811.0041

 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: ANDRE VENERO DA SILVA, DEISE PATRICIA SILVA 

VENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ARIANE MARTINS FONTES - OAB:11423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Vistos em Correição,

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, eis que evidenciada a relação consumerista e a 

hipossuficiência da autora em relação à ré.

D’outra banda, visando o saneamento do processo e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 

9º, 10º e 357, todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção 

ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva:

i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do 

CPC;

ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC;

iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC;

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão;

v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098099 Nr: 9736-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

ENERGIA SOLAR LTDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

DOMINGUES DA SILVA - OAB:4870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KAROLINE NEVES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001448-55.2018.8.11.0041 AUTOR: PATRICIA 

KAROLINE NEVES LEITE RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Declaratória de Nulidade de Reajuste de 

Mensalidade, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Patrícia 

Karoline Neves Leite em desfavor Iuni Educacional S.A (Universidade de 

Cuiabá), ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente 

que é aluna do curso de medicina na instituição de ensino requerida. 

Sustenta que no fim do período letivo 2016/2 buscou junto à ré 

informações acerca do valor da mensalidade para o período subsequente, 

qual seja 2017/1, quando cursaria o 3º semestre da faculdade. Pela 

instituição de ensino foi informada que seriam mantidos o contrato e o 

valor das mensalidades do período 2016/2, e que para a adesão da autora 

ao período 2017/1 bastaria que ela efetuasse o pagamento do boleto 

disponibilizado no portal do aluno, referente à primeira parcela do 

semestre no valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito 

reais). Alega que realizou o pagamento do boleto disponibilizado pela ré no 

valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), todavia 

foi surpreendida com o aumento da mensalidade no mês de fevereiro de 

2017 no valor de R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais 

e trinta centavos). Assevera que, diante da cobrança, dirigiu-se até a 

sede da requerida, ocasião em que foi informada de que seria aberto um 

processo interno para apuração de irregularidades, de modo que ao final, 

caso necessário, seria devolvido valores pagos a maior. Sustenta que, no 

mês de maio/2017, além da mensalidade, a requerida embutiu uma 

cobrança extra descrita como diferença de mensalidade no valor de R$ 

455,65 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos). Narra que ao procurar a requerida acerca da suposta 

cobrança extra, foi informada de que os valores estariam corretos, uma 

vez que a cobrança extra seria em decorrência do reajuste ocorrido não 

cobrado na fatura 01/2017. Menciona, por fim, que a requerida voltou a 

realizar nova reajuste no ano de 2018 sem observar as formalidades 

legais prevista na Lei 9870/99. Por essa razão, requer, em sede de tutela 

de urgência, que seja determinada a suspensão dos reajustes realizados 

para os anos de 2017 e 2018, com a consequente expedição de novo 

boleto para pagamento da parcela 01/2018 no valor de R$ 7.658,00 (sete 

mil seiscentos e cinquenta e oito reais). Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, se faz necessária a formação do contraditório a 

fim de que seja feita uma análise ponderada do objeto da causa, a fim de 

se aferir a probabilidade do direito da parte autora no tocante a suposta 

violação ao disposto na Lei 9.870/99. Ademais, num juízo de cognição 

sumária, entendo que a pretensão deduzida na inicial se apresenta 

nebulosa. Isso porque, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais, restando prudente o aguardo da dilação probatória e formação 

do contraditório. Por fim, convém consignar, que o indeferimento, por ora, 

não provoca perigo de dano à parte autora, posto que, em caso de 

procedência do pedido ao final da ação, a mesma poderá ajuizar ação de 

cobrança pleiteando os valores pagos a maior. Nesse sentido, colaciono 

as seguintes jurisprudência: “ Agravo de instrumento. Ação revisional de 

contrato de prestação de serviços educacionais. Indeferimento da 

antecipação de tutela. Agravantes sustentam que o reajuste das 

mensalidades para o ano letivo de 2016 é abusivo, porquanto não fora 

apresentada planilha de custos que o justificasse, em dissonância à 

norma do art. 2º da Lei 9.870/99. Ausência de verossimilhança das 

alegações autorais e necessidade de dilação probatória. Reajuste que se 

aproxima da inflação do respectivo período. Não se vislumbra perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Em sendo os agravantes 

vencedores na presente demanda e reconhecida a abusividade do 

reajuste em questão, poderão exigir o reembolso da quantia desembolsada 

a maior, em ação própria. Decisão que se mantém. Recurso desprovido. 

(T/RJ, AI 00088759520168190000, RIO DE JANEIRO NITEROI 5 VARA 

CIVEL, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 20 de Abril de 

2016). Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e sendo 

necessária a formação do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a 

tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso 

assim se requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos 

necessários. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, inobstante a requerente 

cursar medicina, aparentemente quem arca com os custos do curso não é 

a autora. 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 16 de abril de 2018, às 10h30min, 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). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Janeiro 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035050-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISSEM KHALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REQUERIDO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para imprimir a carta precatória expedida e 

comprovar sua distribuição, bem como informar se fornecerá meios ou 

efetuará o pagamento da diligência do oficial de justiça. Maria Fêlix Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035927-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DELUQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035927-11.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDUARDO DELUQUE DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/03/2018 às 10h15min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037922-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037922-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 12h0min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038606-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DOS SANTOS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038606-81.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIANA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso 

VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 23/03/2018 às 09h45min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será 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. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, 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 (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038854-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038854-47.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte 

autora manifesta desinteresse na realização de audiência de conciliação 

(artigo 319, inciso VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será 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. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, 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 (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035227-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODIVAR BATISTA DE LARA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035227-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEODIVAR BATISTA DE LARA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/03/2018 às 08h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 
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(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035254-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY SEBASTIAO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035254-18.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOACY SEBASTIAO SOARES DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

21/03/2018 às 08h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035260-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA DA SILVA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035260-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: MIGUELINA FERREIRA DA SILVA CASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/03/2018 às 08h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035374-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035374-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIA MARIA CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/03/2018 às 08h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033308-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIQUE ANTONIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033308-11.2017.8.11.0041 AUTOR: CAIQUE 

ANTONIO DA SILVA ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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, 31 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: 1031922-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE GONCALVES RONDON GOMES (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031922-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 
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STEFANIE GONCALVES RONDON GOMES REQUERIDO: 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, 31 

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: 1033275-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULO DE SOUZA (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033275-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VALTER PAULO DE SOUZA REQUERIDO: 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, 31 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: 1029543-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA MARCELLIE COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029543-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

TAYNA MARCELLIE COSTA LEITE REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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, 31 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: 1028962-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028962-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO REQUERIDO: 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, 31 

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: 1028919-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028919-80.2017.8.11.0041 AUTOR: PATRICIA 

NUNES DA SILVA 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, 31 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: 1036633-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MOREIRA 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036633-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: VILMA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/03/2018 às 10h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037122-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DANIELA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037122-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAMILA DANIELA DE FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 
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conciliação para o dia 23/03/2018 às 08h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037139-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SANTOS DE JESUS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037139-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: GERALDO SANTOS DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 10h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037143-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037143-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 10h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037166-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDO ESPIRITO SANTO 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037166-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: NALDO ESPIRITO SANTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 10h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037290-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON PIANO DO BOMFIM (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037290-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAILSON PIANO DO BOMFIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/03/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037371-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANGELO MAGNO DE MORAIS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037371-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANGELO MAGNO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/03/2018 às 10h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037595-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037595-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAIRO PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/03/2018 às 11h00 min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037701-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037701-76.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 11h15 min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001902-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEA NUNES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001902-35.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUZINEA NUNES ALMEIDA RÉU: JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. A autora narra que mantêm com o requerido contrato de 

aluguel, do imóvel situado à Rua 22, Quadra 39, Casa 09, Bairro CPA III – 

Setor 5, Cuiabá-MT. Aduz que no dia 08/09/2017, o demandado a procurou 

para fechar o contrato de aluguel, onde após pagar R$ 800,00 (oitocentos 

reais), referente ao aluguel do referido mês, recebeu as chaves do imóvel, 

se obrigando verbalmente a assinar o contrato, no entanto, além de não 

ter assinado o contrato ainda, o réu não efetuou nenhum pagamento 

posterior à entrada. Argumenta que o requerido se encontra inadimplente 

com os valores dos alugueis a 04 meses, prestes a vencer o 5º mês. 

Além disso, não efetuou a transferência das taxas de luz e água pra seu 

respectivo nome, deixando a dívida em nome da requerente, no valor de 

R$ 766,06 (setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) 

referentes à água e R$ 620,81 (seiscentos e vinte reais e oitenta e um 

centavos), referentes à luz. Pugna pela desocupação do imóvel. Com a 

inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança com Pedido de Tutela de 

Urgência, formulada por LUZINEA NUNES ALMEIDA em desfavor de 

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do 

Inquilinato, obedeciam o rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 

da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo o Novo CPC, deixou de 

prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo procedimento 

comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não obstante a 

regra geral acima elencada, no caso trazido a baila há cumulação de 

pedidos no processo (despejo e cobrança), sendo aplicável o rito especial 

previsto na lei de locações, e subsidiariamente, as regras do procedimento 

comum. No que tange ao pedido liminar, este tem como requisitos o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser entendido como a 

plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o segundo como 

concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da 

demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. O pedido de 

liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos 

diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela 

de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela de urgência, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que 
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o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a 

antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se 

extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio 

litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida 

excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece 

evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para 

permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais 

sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código 

de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não 

havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses bem menos 

nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, 

pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta 

adequado o deferimento tutela de urgência formulada pela parte autora, no 

sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos 

aluguéis. Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza 

que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA CARACTERIZADA – ARTIGO 

373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE LOCAÇÕES – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Dessa forma, havendo falta de 

pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem 

o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de despejo do 

locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação nos 

termos do art. 62 e seguintes da referida lei.(Ap 32403/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) Tem-se 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. 

O periculum in mora torna-se visível com os danos advindos da 

manutenção na posse do imóvel pelo requerido sem o pagamento da 

contraprestação devida, (aluguel e consectários locatícios), dívidas com 

as companhias de fornecimento de água e energia (ID 11554222 e 

11554228), o que acarreta à requerente excessivo gravame e prejuízo. 

Por outro lado, o fumus boni iuris evidencia-se dos comprovantes da conta 

da autora demonstrando que fora feito somente um pagamento (ID 

11554178)), além do Boletim de Ocorrências, narrando sobre o aluguel e 

os inadimplementos do requerido (ID 11554248). Havendo prova 

satisfatória da existência do contrato de locação verbalmente celebrado, 

deve ser deferida tutela antecipada, a luz do já decidido pela Corte de 

Justiça Mato-Grossense quando do julgamento do AI n. 14370/2010. Em 

sede de cognição sumária, sob a ótica do caso em concreto, verifica-se, 

em tese, a abusividade do locatário, que além de não efetuar o pagamento 

dos aluguéis, e contas de água e luz, mesmo com o corte do fornecimento, 

vem efetuando "gato", que evidentemente acarreta prejuízo a autora e 

terceiros, conforme Boletim de Ocorrência colacionado aos autos. Nesse 

sentido colho da jurisprudência recente julgado: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANCA DE ALUGUÉIS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL COMERCIAL URBANO - LOCAÇÃO VERBAL E COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS NÃO DESQUALIFICADOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS 

REQUERIDAS - POSSIBILIDADE - APELAÇÕES DESPROVIDAS - 

SENTENÇA MANTIDA. Não desqualificado o contrato, ainda que verbal, de 

locação de imóvel comercial urbano e a alegação de aluguéis não pagos, é 

de se manter a sentença que condenou as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento dos aluguéis não pagos. (Ap 56447/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) Sobre a matéria a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA 

ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - FALTA DE 

PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, 

III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - DENTRO DA RAZOABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A mora do devedor é motivo para rompimento 

contratual dando ensejo desocupação do bem, nos termos do que dispõe 

o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91. Presentes as hipóteses 

previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 8.245/91 deve ser 

deferida a liminar de despejo. Deve ser mantido o valor da multa diária vez 

que arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 02/04/2014) destaquei. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR - LOCATÁRIO QUE NÃO 

PURGOU A MORA E TAMPOUCO COMPROVOU QUE HOUVE QUITAÇÃO 

DOS ALUGUÉIS OBJETO DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DO DESPEJO - 

DECISÃO CORRETA - RECURSO DESPROVIDO.Para evitar o despejo o 

locatário deve realizar pagamento do débito locatício devidamente 

atualizado, conforme autoriza o artigo 62, II da lei 8.245/91, de modo que 

não tendo o inquilino adotado qualquer providência concreta paga purgar a 

mora ou comprovar que os aluguéis, já haviam sido pagos, a decretação 

do despejo é medida que se impõe.(AI 135506/2015, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 20/05/2016) Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela antecipada. Com essas considerações, analisadas 

as alegações e documentação apresentada, DETERMINO que a parte 

requerida PURGUE A MORA ou DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel 

residencial localizado na Rua 22, Quadra 39, Casa 09, Bairro CPA III – 

Setor 5, Cuiabá-MT, no prazo de 15 dias. Não havendo a desocupação 

voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual 

deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com 

diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se 

necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de 

reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se 

mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado 

o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a 

execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em 

conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria 

Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar. CITE-SE a parte 

contrária para que pague o valor dos aluguéis vencidos com fulcro no art. 

62, inciso II da Lei 8.245/1991, a fim de se evitar a rescisão contratual ou 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, consignadas as 

advertências do artigo 344 e 250, II do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista a 
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especialidade do rito processual. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 871249 Nr: 10473-51.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR MOURA DRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR MANSOR FILHO - 

OAB:168336/SP, RONAN PAGNANI TRUJILLO - OAB:313182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Proceda-se a citação do requerido por hora certa, conforme requerido, 

após devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1210977 Nr: 8717-02.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. D. DE AMORIM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Nota-se que a missiva já se encontra devidamente cumprida, conforme se 

extrai da certidão lançada no sistema APOLO pelo Senhor Oficial de 

Justiça.

Posto isso, promova-se a impressão da certidão, e devolva-se a comarca 

de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901738 Nr: 31126-74.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando a diligência negativa do Senhor Oficial, conforme andamento 

do dia 20/08/2014, lançada no APOLO, bem como em consulta processual 

ao feito originário, verifica-se inclusive a sua extinção, devolva-se a 

missiva a comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1071546 Nr: 56070-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSP, MARIENI PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 20536

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 116/119.

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.: 1083665 Nr: 3285-36.2016.811.0041

 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: LUANA SILVA BRANDÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centravos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.09.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1224983 Nr: 13133-13.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA, CLÓVIS CESAR COSTA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LIMA FERNANDES, LEONARDO 

MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yaná Christina Eubanck Gomes 

- OAB:5.495, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD.

DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços das partes 

requeridas JUSCELINO LIMA FERNANDES, pessoa física, CPF nº 

142.741.671-00 e LEONARDO MARQUES RODRIGUES, pessoa física, CPF 

nº 856.600.511-20 via INFOJUD.

Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

 Mantenham-se os autos conclusos para efetivas buscas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 451765 Nr: 23975-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON FÁBIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Vistos etc.

 Às fls. 551/553 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o adimplemento.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714121 Nr: 8881-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO FERRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CLAUDIO ALMEIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - OAB:7436/O, 

LIZZIA KELLY FERRARO - OAB:11446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:3535/MT, DOUGLAS ALVES DA CRUZ - OAB:5059/MT, Nilson 

Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte executada requerendo a liberação ao 

exequente, do valor bloqueado, dando, assim, quitação a divida e 

consequentemente a baixa e arquivamento dos autos.

Em compulsa aos autos, verifica-se que o bloqueio realizado às 

fls.123/127, põe fim ao saldo devedor.

 Às fls. 132, a parte requerida apresenta petitório, informando que 

concorda com a penhora e levantamento e que o bloqueio foi realizado em 

duplicidade, tendo sido bloqueado o valor total, tanto em conta corrente 

mantida junto ao Banco Bradesco S/A, quanto junto ao Banco do Brasil 

S/A. além de, parcialmente, no Sicredi, onde fora bloqueado o valor de R$ 

350,94.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Nota-se que já foi realizado o comando de desbloqueio do valor 

excedente.

 Dessa forma, DETERMINO que seja expedido alvará de levantamento da 

importância penhorada em favor do exequente, mediante transferência 

para conta indicada às fls. 129, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

No mais, Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo 

e determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880586 Nr: 17133-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LAÍS MARIA PAES DE BARROS, JUSTINO 

MALHEIROS NETO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 267/268

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 898664 Nr: 28836-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNEY CORREA DE OLIVEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB: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: Mário Donal Spalatti

Data da Carga:29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 908590 Nr: 35902-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA ME, 

VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: débora regina de souza - 

OAB:14.947/MT, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, SARAH 

PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB:15627, VALÉRIA 

BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO TITO S. C. NETO - 

OAB:65.444/PR, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101

 Vistos etc.

Verifica-se que foram oposto Embargos de Terceiros Código n. 1267231, 

por parte da Caixa Econômica Federal, procedimento no qual foi declinada 

a competência a Justiça Federal.

Proceda-se o desapensamento dos embargos de terceiro.

No mais, aguarde-se deliberação pelo juízo especializado acerca dos 

efeitos a serem atribuídos aos embargos.

Após, volvam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118374 Nr: 18059-71.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDAG, ALEDIL BONDESPACHO DE GUSMÃO

 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:

 Vistos etc.

Às fls. 60/60-v, aportou-se aos autos avaliação médica, contudo, devido à 

falta de documentos médicos não foi possível graduar a lesão, conforme 

informação do perito.

Intimou-se as partes para que manifestassem no prazo legal sobre a 

pericia realizada, porém, quedaram-se inertes.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para apresentar documentos 

médicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1267231 Nr: 26751-25.2017.811.0041

 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, havendo a presença da Caixa Econômica Federal no 

polo ativo da ação, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO a competência jurisdicional para processar a presente ação, em 

favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, para onde determino a remessa deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.Diante da incompetência do Juízo, ficam 

revogados os despachos pretéritos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1270340 Nr: 27752-45.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA MAXIMO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DIAS VIEIRA - 

OAB:12.321-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Dá análise da missiva, nota-se que se faz oriunda de ação nitidamente 

bancária, inerente a execução de cédula de crédito.

A resolução supramencionada, atribuiu às Varas Especializadas de Direito 

Bancário a competência dos processos decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central e cartas precatórias de sua competência.

O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece:

“Art. 1º - Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central e cartas precatórias cíveis de sua 

competência

Portanto, com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar a presente ação, em favor de uma 

das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito.

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 304515 Nr: 15082-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROMOTO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FERREIRA 

ZAQUE - OAB:OAB/MT 10.104, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, FABIO 

DA COSTA QUEIROZ - OAB:10.972/MT, LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:7174/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 801756 Nr: 8191-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINAS MINING - TERRAPLANAGEM E 

MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 158/171 comparece a parte exequente juntando os documentos 

necessários para que seja procedida a desconsideração da 

personalidade jurídica inversa, todavia, tal procedimento segundo o que 

preceitua o novo CPC deverá estar nos moldes do artigo 133 e seguintes.

Dessa forma, DESENTRANHE-SE a Secretaria Judicial o incidente de fls. 

158/171 remetendo-o ao Cartório Distribuidor para ser distribuído por 

dependência a estes autos.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para manifestarem-se e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876256 Nr: 14249-59.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA VIANNA CURVELLO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA GUARICANGA LTDA, JULIANO 

NASCIMENTO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANUARIO BRANCO DE MORAES 

FILHO - OAB:93583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

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.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Restitua-se ao autor o valor recolhido de forma indevida às fls. 08 para 

conta a ser indicada nos autos.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 
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que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1002303 Nr: 24394-43.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO FILHO, 

ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO, AMELIA CRISTINA DE CASTRO CAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12.972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

com diligência negativa, e intimada a parte interessada, quedou-se inerte, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1012081 Nr: 28422-54.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A RODRIGUES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DOS SANTOS, OLIVETE 

FORCHEZATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência negativa, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC, uma vez que o pedido de fls. 16, compete análise ao 

juízo deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1019555 Nr: 31628-76.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA, GERSON 

SULZBACHER, IVONETE APARECIDA MEZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Intime-se a parte interessada acerca do decisório de fls. 30.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1020508 Nr: 32188-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESEVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVAILTON C. DE ARAÚJO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 42/43.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1056926 Nr: 49528-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O 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: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1069339 Nr: 55145-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente à fl. 127, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1072819 Nr: 56556-91.2015.811.0041

 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: ADSP, ADIRSON JOSÉ PEREIRA
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 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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.07.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.Nos 

termos do artigo 178, II, combinado com artigo 179, I, do Código de 

Processo Civil, conceda-se vista dos autos ao Ministério Público. P.R.I.Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081349 Nr: 2215-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEALDO NUNES 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos etc.

A parte sucumbente comparece aos autos efetuando o pagamento do 

débito.

Diante do pagamento efetuado pela parte devedora, determino a intimação 

da parte reclamante 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 pela parte credora, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ, do contrário deposite a parte executada o 

valor remanescente sob pena de execução forçada.

Cientifique-se pessoalmente o credor, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092481 Nr: 7295-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON LUCIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos à fl. 87/89, comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da condenação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1097547 Nr: 9495-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Vistos etc.

A parte sucumbente comparece aos autos efetuando o pagamento do 

débito.

Diante do pagamento efetuado pela parte devedora, determino a intimação 

da parte reclamante 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 pela parte credora, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ, do contrário deposite a parte executada o 

valor remanescente sob pena de execução forçada.

Cientifique-se pessoalmente o credor, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1248200 Nr: 20575-30.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FED.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Dá análise da missiva, nota-se que se faz oriunda de ação nitidamente de 

competência oriunda da Vara de Execução Fiscal, tendo em vista a leitura 

da inicial.

A resolução supramencionada, atribuiu à Vara Especializada de Execução 

Fiscal os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações 

correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa, bem como as cartas precatórias cíveis de sua 

competência..

O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece:

“Art. 1º - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 
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Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa, bem como as 

cartas precatórias cíveis de sua competência.

Portanto, com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar a presente ação, em favor da Vara 

Especializada de Execução Fiscal desta Comarca de Cuiabá/MT, para 

onde determino a remessa deste feito.

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276021 Nr: 403-33.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LUIZ DA SILVA, JAILDA ROSA MAFORTE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, VÂNIA RUIZ FERREIRA 

JAQUEIRA, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 Após, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276137 Nr: 456-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR BATISTA CONSTANTNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLOS 

LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDEZ MERIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se o apensamento destes Embargos aos autos principais nº 

5335-16.2008.811.0041 (95860), de acordo com o que dispõe o art. 676 

do CPC.

Após, volvam os autos conclusos para análise e decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 2075-87.1992.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON LANDI, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

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

OAB:3.520/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/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$ 

448,70 (quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 445332 Nr: 20004-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VIERIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO CARLOS GONÇALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

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

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

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 464769 Nr: 32585-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS ALAMEDAS 

SAN VICENZO SAN MARCOS, SAN LEOPOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANIA FEIJÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE DE MENEZES SAN 

MARTINO - OAB:OAB/SP

 Vistos etc.

 Às fls. 151/157 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 708630 Nr: 1746-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO MOREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MITER SIMON - 

OAB:21400/MT, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

DETERMINO levantamento do valor incontroverso da importância 
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depositada às fls.411/412, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ, em favor do exequente para conta indicada às fls. 417.

INTIME-SE a parte devedora FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, na 

pessoa do seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento da obrigação remanescente, sob pena de execução forçada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720533 Nr: 15960-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ANTUNES, ROSELI DE JESUS 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, TURIN 

E.ARMACHUSKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. DEFIRO a retificação do nome tanto na capa dos autos, 

quanto no sistema APOLO, para constar Parte autora: USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO e Partes Requeridas: Paulo Roberto Antunes e Roseli de 

Jesus Antunes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721447 Nr: 16951-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:234.989/SP, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/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: DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS

Data da Carga: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726705 Nr: 22531-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MUNIZ DE SOUZA

 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, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 738898 Nr: 35500-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA, JOSÉ 

GOMES DE ALMEIDA NETO, ADRIANA SOARES GOULART WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/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: DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS

Data da Carga: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 755089 Nr: 7097-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA LOYOLA SOARES, SIMONE AUGUSTA PAES 

DE LOYOLA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/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.: 812665 Nr: 19155-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÁDER XAVIER DE PAULA, CRISCIA TALITA FRANCO 

GALVÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5.179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:18764/A

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 550/552.

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 
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15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838188 Nr: 42901-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEYBSON BARROS DE ALMEIDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873464 Nr: 12181-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MT, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls.77/83.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890394 Nr: 23494-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RIBEIRO TELES 

XAVIER - OAB:238.120/SP, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls.134/140.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 967069 Nr: 7844-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADI FARAH

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 971077 Nr: 9745-73.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GOMES DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDES CONSTANCIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO FOGAÇA NETO - 

OAB:5949-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, e o 

feito originário retornado inclusive da sede recursal, conforme consulta no 

site do TJ/MT, devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 989336 Nr: 18255-75.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO CANNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEKYN HACK BIDIGARAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MEZZALIRA - 

OAB:102.442/RS, BRAULIO DA SILVA DE MATOS - OAB:81.418/rs, 

EZEQUIEL FAJRELDINES DOS SANTOS - OAB:84.048/RS, GERMANO 

EILERS ELLWANGER - OAB:26420/RS, GUILHERME CAPELATTO 

JORDÃO - OAB:84.048/RS, KADUR ALBORNOZ DA ROSA - 

OAB:84.338/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Diante da certidão negativa de fls. 38 e devidamente cumprida, devolva-se 

a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1026672 Nr: 35152-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO STOPPI TIDRE SALES
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 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

 Vistos etc.

A parte autora comparece aos autos requerendo o desentranhamento dos 

documentos que instruem a inicial.

DEFIRO o pedido de fls. 120, para desentranhamento dos documentos que 

instruem a inicial mediante recibo circunstanciado nos autos, com 

assinatura do interessado e cópia nos autos.

Intime-se.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030086 Nr: 36806-06.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AGROPECUARIA LTDA ME

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

- OAB:OAB 5297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Nota-se que a missiva já foi encaminhada ao cumprimento, conforme se 

extrai do andamento lançada no sistema APOLO, de distribuição do 

mandado ao Senhor Oficial de Justiça, do dia 25/11/2015.

Posto isso, solicite-se informação do cumprimento (mandado) a Primeira 

Vara Cível da Capital e ao Meirinho, tendo em vista que se trata de carta 

precatória distribuida no ano de 2015.

Após, devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC, 

com URGÊNCIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1040719 Nr: 41933-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINARA MACHADO CAMBUÍ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Nota-se que em 14/02/2017, foi realizado depósito nos autos pela TIM 

CELULAR S/A, conforme se extrai do extrato da conta única, contudo, não 

houve comprovação nos autos.

Intimada a executada para manifestação, valendo o silêncio como 

anuência da conversão do depósito em pagamento, quedou-se innerte.

Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076482 Nr: 58240-51.2015.811.0041

 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: JHONATAN DA ROSA BRAZAN

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.Embora tenha o perito 

solicitado o pagamento dos prejuízos causados por ter reservado horário 

de atendimento, não se pode desconsiderar que o mesmo não ocorre 

quando um paciente falta à uma consulta igualmente agendada. Pois, a 

mera disponibilização de horário em agenda de atendimento não mostra 

que houve algum ônus ao profissional, que sequer argumentou ter 

empreendido qualquer ato preparatório.Não perfeiçoada a produção da 

prova e inexistindo serviço prestado pelo profissional nomeado em razão 

do não comparecimento do autor, a solicitação de pagamento mostra-se 

injustificada.Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078608 Nr: 614-40.2016.811.0041

 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: CRISTIANO DE SOUZA ROSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1079380 Nr: 1116-76.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TINTO HOLDING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA DAISY GIL, FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLA GUEDES CAMPELO - 

OAB:203715/SP, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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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.

Efetuado o pagamento da diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

ATENTANDO-SE AOS ENDEREÇOS INDICADOS À FLS. 75/76, servindo 

cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1138166 Nr: 26630-31.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MESQUITA VERGANI, LUIZ 

CLAUDIO VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Às fls. 65/72 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1143795 Nr: 29064-90.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA 

RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE PERES 

ARAUJO PIAU - OAB:21697/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência tenha sido parcialmente positiva, devolva-se a comarca de 

origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1151606 Nr: 32420-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA DE ARRUDA 

TEIXEIRA - OAB:20563/O, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:20191/A, MELANIE DIANDRA DE LIMA - OAB:MT 20.907/O

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a 

demandada a ressarcir à autora o valor de R$9.854,18 (nove mil 

oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) referente aos 

danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do 

desembolso (22/03/2016 – fl.52).CONDENO, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil 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 quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157672 Nr: 34928-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELO - 

OAB:OAB/MT 6.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1162609 Nr: 36994-62.2016.811.0041

 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: NEMIAS LUIZ 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397, EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - 

OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (29.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 
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trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1214231 Nr: 9695-76.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTINÉIA BENDER - OAB:14.119 

OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recolhida a diligência às fls. 10/11.

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1221733 Nr: 12064-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA, DANIEL VAZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante da ausência do recolhimento das custas, sendo evidente a 

falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem 

custas.P.R.I.Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se 

as formalidades de estilo.Cumpra-se.

 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

 TERMO DE AUDIÊNCIAAos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil 

e dezoito, às 14h00min, nesta cidade de Cuiabá, na sala de audiências, 

onde se encontravam presentes, o Excelentíssimo Senhor Doutor Gilberto 

Lopes Bussiki, MMº. Juiz de Direito, comigo Estagiária de Gabinete, ao final 

nominada, a quem o MMº. Juiz ordenou que, após as formalidades de 

estilo, levasse a público o pregão Audiência de Instrução, nos autos da 

Carta Precatória nº 19497-98.2017.811.0041 (Código 1244708), oriunda 

do Processo nº 3526-84.2013.811.0018 – Juízo da Comarca de Juara - 

MT, que ALDENIR ROSSATI MANCOELHO move em desfavor de 

ARNALDO RAMÃO MEDINA. Feito o pregão, certificada a presença do 

advogado da parte requerida, presente também uma das testemunhas. 

Presente também os acadêmicos de direito: Lohana Weber Both e Mario 

André de Amorim Palma.Aberta a presente audiência. Feito pregão para 

oitiva de testemunha LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO, este 

informou que é advogado e atua como patrono do autor da presente ação 

cautelar em diversos outros processos. No mais, possui amizade com o 

autor e inimizade com o demandado. Requereu nos termos do Estatuto da 

OAB a dispensa como testemunha em face do segredo que deve guardar 

para com seu cliente, ora autor da demanda. Dada a palavra ao advogado 

do requerido, este pugnou pela juntada de Procuração.DECIDIU O MM JUIZ: 

“Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO a juntada de documentos formulados 

acima.Trata-se de carta precatória oriunda da comarca de JUARA – MT 

redistribuída a este juízo por força da resolução nº 11/2017 do Tribunal 

Pleno. Considerando a informação de impedimento da testemunha face a 

sua atuação profissional como advogado para com o autor da demanda, 

tenho como impedido de prestar depoimento na presente ação. Ausente a 

testemunha NADENIL APARERCIDA ALVES MEZZA REDESIGNO para o dia 

audiência para colheita de seu depoimento.Devendo a mesma ser 

advertida de que o seu não comparecimento acarretara sua condução 

coercitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1261040 Nr: 24729-91.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA FERREIRA MIRANDA SARACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SARACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Dá análise da missiva, nota-se que se faz oriunda de ação de divórcio.

A resolução supramencionada, atribuiu à Vara Especializada de Família e 

Sucessões a competência dos processos que envolvem à família e 

sucessões e conhecer das causas relativas a menores e cartas 

precatórias de sua competência.

O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece:

“Art. 1º - Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 

conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 

Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se tratando 

de criança e adolescente que não se enquadrem nas hipóteses do art. 98 

do mesmo diploma legal e cartas precatórias cíveis de sua competência, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. de Família e Sucessões.

Portanto, com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP, 

determino a remessa e redistribuição do presente feito à uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, com as baixas e 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276010 Nr: 395-56.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 88707 Nr: 11329-06.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO LOJOR DA SILVA, LUCIA 

AUREA BANDEIRA DUARTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWMAN PEREIRA LOPES - 

OAB:MT 7.293, SUELI SILVEIRA - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 147237 Nr: 2375-29.2004.811.0041

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOTEOSE DIVERSÕES LTDA, BUFFET 

SANTANA LTDA - ME, EVALDINO SANTANA PIRES, EDY VEGGI SOARES, 

MARCO POLO MIGUEIS JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062/MT, Sérvio Túlio Migueis Jacob - OAB:6.204/MT, SÉRVIO 

TÚLIO MIGUEIS JACOB - OAB:6204/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 246532 Nr: 14220-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECIR ROBERTO GONÇALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMULO ROCABADO SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7672-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUCIANA 

TERESINHA SOBRINHO - OAB:16009

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 248064 Nr: 15603-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:10833/MT, GIUSEPPE 

ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT, 

SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 264745 Nr: 22842-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJALDO ROCHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA, EDUARDO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:3988 MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 301/302.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 322378 Nr: 23802-77.2007.811.0041

 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: ARGON AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA GOMES BEZERRA & CIA. LTDA.

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

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 333686 Nr: 4316-72.2008.811.0041

 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: ERMIDIO LOUREIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIZ RODRIGUES FERREIRA

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

OAB:13.654, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC (fl.131-v).Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 
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parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 338019 Nr: 8678-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DANTAS, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 436623 Nr: 14938-45.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISOPEL DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA VEIT VOLPATO - 

OAB:2.385/RO, VIVIAN BACARO NUNES SOARES - OAB:2.386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Diante da certidão negativa de fls. 28 e devidamente cumprida, devolva-se 

a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 439284 Nr: 16366-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDA GIOLANDO LOPES, INDYARA 

FRANCO LOPES, RUBENS JOLANDO, HELIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T, GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:7.940/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Maria Rosa Golberto Menezes - OAB:16155

 Vistos etc.

 Às fls. 308/310 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700257 Nr: 34880-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAN FARES & CIA LTDA., HANI HAMED FARES, 

FARES HAMED ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 340/343.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764610 Nr: 17265-89.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS CARRARO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G V COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CRIARE 

MOVEIS PLANEJADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORGANA CRISTINA TONDIN - 

OAB:66.000-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência negativa, e transcorrido o prazo de quase um ano sem 

manifestação da parte, devolva-se a Comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764945 Nr: 17620-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBM REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOPZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA, EMS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GOMES MARTINEZ - 

OAB:SP 166.652, JOÃO ALBERTO DE SOUZA TORRES - OAB:SP 

147.810, MARCELO PELEGRINI BARBOSA - OAB:199877-B/SP

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 781241 Nr: 34823-74.2012.811.0041

 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: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para:DETERMINAR que a 

requerida mantenha as condições do contrato original anterior à 

portabilidade, com fator multiplicador não inferior à 2,37 vezes entre o 

valor da contribuição e o valor do benefício a ser recebido, tomando como 

parâmetro a última contribuição ao banco HSBC, e ainda:DETERMINAR 

requerida traga aos autos extrato analítico da conta desde a data da 

migração até a presente data, e, em caso de eventual diferença de 

valores, deve a requerida adequar o aporte financeiro necessário para 

ajustamento às condições originais e correção do fundo previdenciário, 

para que o autor tenha mantido todos os benefícios contratados junto ao 

primeiro banco.CONDENAR a requerida ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE desde esta data, importância que considero ponderada, 

razoável e proporcional ao dano verificado.CONDENAR a requerida ao 

ressarcimento dos valores pagos pelo autor após a data em que 

completou 60 (sessenta) anos, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 12% (doze por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º 

do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789929 Nr: 43968-57.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14.462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência negativa, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Atente-se a secretaria quando da devolução, acerca de que o feito 

originário tramita perante a Comarca de Juína e não mais Aripuanã.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803085 Nr: 9547-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AREVA RENEWABLES BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:103650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Às fls. 181 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da ação, nos 

moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos respectivos patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Expeça-se alvará de levantamento da importância penhorada as fls. 

168/174, em favor da executada para conta indicada às fls. 181, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809988 Nr: 16483-48.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LISBOA NETO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. NASCIMENTO CORREA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA NORONHA - 

OAB:15.681 / SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte interessada acerca do 

decisório de fls. 22, devolva-se a missiva ao juízo deprecante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818518 Nr: 24857-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle de Jesus Silva - 

OAB:21602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEDROSA MASSAD 

- OAB:184.071/SP, FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - 

OAB:246.572/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento Sentença.

 Compareceu a executada às fls. 442/474, noticiando que se encontra em 

recuperação judicial, e que o crédito exequente deve ser habilitado no 

juízo da recuperação nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

A exequentes requer a certidão de crédito (fls. 479).

É o relatório.

Decido.

A parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de condenação 

judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo Universal da 

recuperação judicial.

O pedido de recuperação judicial foi formulado pela empresa requerida em 

23.02.2017, sendo este o prazo limite para incidência dos juros e 

atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor.

Assim, determino a intimação do exequente, a fim de que atualize o cálculo 

do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 23/02/2017.

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 132 de 554



Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828574 Nr: 34426-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE CRISTINA SIQUEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito.Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. Expeça-se alvará de levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

pela parte demandante, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 

- CGJ.P. R. I. Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas de 

estilo e formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 843804 Nr: 47691-50.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NALIN, MARIA 

CONCEIÇÃO DE ANDRADE NALIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO IVAN TESTONI - 

OAB:12.558/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869005 Nr: 8782-02.2014.811.0041

 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: YOLANDA BENEDITA ABADIA MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HEDVIGES MARTINS DE 

BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 DISPOSITIVO: Diante do exposto: I) ACOLHO a preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da BURITI CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS, 

nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito em relação 

a imobiliária. CONDENO a parte requerente ao pagamento da verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a imobiliária 

requerida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. II) JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com resolução do mérito (artigo 487, 

I do CPC), para: a) CONDENAR a requerida a providenciar a reforma na 

rua da requerente visando a colocação de artifícios técnicos que impeçam 

a entrada de água da chuva na casa da requerente. b) CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com incidência de juros de 1% ao 

mês e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta 

data. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO 

a construtora requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. P.R.I. INTIME-SE. 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, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873256 Nr: 12013-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SILVANA MOSCHINI ANTUNES MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 884036 Nr: 19238-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS DA SILVA - OAB:19638

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar Inaudita 

Altera Pars e Indenização por Danos Morais, movida por ANTONIO 

SOARES DA SILVA em desfavor de UNIMED BARRA DO GARÇAS – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

 Compulsando os autos denota-se que a parte requerente informa que a 

parte requerida UNIMED BARRA DO GARÇAS – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, efetuou o pagamento do valor da condenação 

mediante TED diretamente na conta corrente da mesma, (fls. 147-V), 

requerendo por fim a extinção do processo.

Satisfeito o pagamento da quantia, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886558 Nr: 20947-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PINHEIRO ACOSTA DE CARVALHO, RONALDO 

NEVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANATA - 

OAB:8.360

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890565 Nr: 23607-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANCARLOS BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Às fls. 145/147 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, julgo EXTINTO o 

processo, face ao seu cumprimento noticiado às fls. 147.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 902276 Nr: 31530-28.2014.811.0041

 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: JEFERSON BEGATTI COSTA

 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

A parte autora comparece aos autos requerendo o desentranhamento dos 

documentos que instruem a inicial.

DEFIRO o pedido de fls. 127, para desentranhamento dos documentos que 

instruem a inicial mediante recibo circunstanciado nos autos, com 

assinatura do interessado e cópia nos autos.

Intime-se.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 909364 Nr: 36396-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ CASTELLO BRANCO SARTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO HORIZONTAL GRANVILLE, 

VILSON LUIZ MINOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

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

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 Vistos etc.

 Às fls. 187/201 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 939503 Nr: 54329-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MARTINI SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA JIN

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

OAB:15380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 106/108.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 975888 Nr: 12100-56.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA GERAÇÃO VEICULOS LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCISCO RUIVO - 

OAB:203688/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora intimada a parte interessada, deixou transcorrer o prazo de 30 

dias sem o pagamento da diligência do senhor oficial de justiça, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se 

encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 983976 Nr: 15871-42.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ COELHO JUNQUEIRA - 

OAB:6.485, MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - OAB:6.125
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Efetuado o pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1006800 Nr: 26269-48.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL CONSULTORIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S E G INDUSTRIA METARLUGICA LTDA, HEBER 

LUCIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Recolhida a diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado, atentando-se ao endereço do petitório de fls. 35.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034410 Nr: 38835-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DAMIÃO RALDES

 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/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035079 Nr: 39120-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUCANDÁRIO ESPAÇO DO SABER LTDA, VERA 

MARCIA GIBELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINHOS RIBEIRO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT, FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - 

OAB:20.740/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:10444/MT

 Vistos etc.

 Às fls. 80/81 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada às fls. 64, em 

favor do exequente, para conta indicada às fls. 80.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035081 Nr: 39121-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYRLEI QUEIROZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Vistos etc.

Considerando que o e. TJMT deu provimento ao recurso interposto pela 

demandada para desconstituir a sentença, declarando a competência do 

juízo da 4ª Vara Cível da Capital para julgamento da presente lide 

(fls.236/239), determino a remessa dos autos àquele juízo para o 

prosseguimento.

Intime-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041325 Nr: 42203-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE CARLINI

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1044605 Nr: 43718-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 
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arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076319 Nr: 58128-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUCHA BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL 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:13245-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1084902 Nr: 3778-13.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIZ PERAZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora intimada a parte interessada, deixou transcorrer o prazo de 30 

dias sem o pagamento da diligência do senhor oficial de justiça, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se 

encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1085344 Nr: 3980-87.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MIRANDA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS 

SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ARCARI BRITO - 

OAB:286467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, e defiro a tentativa POR HORA CERTA, servindo cópia desta 

como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099314 Nr: 10325-69.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOMIAKI NOZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE YUZI KAWASAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edson felipe mucholowski - 

OAB:36942/pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado, ATENTANDO-SE AO 

ENDEREÇO DE FLS. 24.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127053 Nr: 21788-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALFRIDIZ SEBASTIÃO DO AMARAL

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

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

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Diante do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às fls. 

89/90-v, DETERMINO a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135449 Nr: 25273-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE ARAÚJO FERREIRA

 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:5736/O

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos à fl. 104/106 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 
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ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1136814 Nr: 26007-64.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN, GEVESON 

LEANDRO GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Recolhida a diligência do oficial de justiça, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1146252 Nr: 30076-42.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUETE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Dá análise da missiva, nota-se que não houve tempo hábil para o 

cumprimento da missiva em data anterior a audiência designada nos autos 

originários.

Oficiado o juízo deprecante, não houve resposta.

Ademais, em consulta ao site do TJ/MT, verifica-se que a parte a ser 

intimada se faz presente no ato, motivo pelo qual se esvaziou a finalidade 

do presente feito.

Destarte, devolva-se a missiva a comarca de origem.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149340 Nr: 31421-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS, MARCOS 

REGENOLD FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL LOURENÇO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, diante da ilegitimidade para responder a 

presente demanda, reconheço a ilegitimidade passiva do executado ISAEL 

LOURENÇO JUNIOR e DECLARO EXTINTA a ação sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte exequente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8.°, do CPC.No mais, DETERMINO o desbloqueio do valor 

penhorado via BACENJUD na conta da parte executada (fls. 190/190-v).P. 

R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1151926 Nr: 32540-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SOARES DE ARAUJO

 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: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.07.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1152297 Nr: 32684-13.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARAVÁGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI SILVA DE CAMPOS 

PAVONI - OAB:9547/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência negativa, e transcorrido o prazo sem manifestação da parte 

interessada, devolva-se a Comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1158438 Nr: 35264-16.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ISSLER RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSNEY REPISO NOGUEIRA - 

OAB:6327OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Diante da certidão negativa de fls. 09 e devidamente cumprida, devolva-se 

a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1159029 Nr: 35520-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: WANDELSON DOS SANTOS 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: Gladstone Gimenis - 

OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Diante do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às fls. 

142/144, DETERMINO a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1168859 Nr: 39619-69.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado, 

atentado-se ao endereço de fls. 12.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169909 Nr: 40134-07.2016.811.0041

 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: IZAQUE PAZ DA CONCEIÇÃO

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1187854 Nr: 548-26.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da diligência negativa e estando devidamente cumprida a missiva, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1202807 Nr: 5535-08.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BONISSONI - 

OAB:37.434 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Efetuado o recolhimento da diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1211330 Nr: 8842-67.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCODEC - EMPRESA DE COLONIZAÇÃO E 

DESENV. CHAPADENSE S/A, RUDY LUDWIG, ELVANDES ILARIO CAMPOS 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Devidamente recolhida a dligência às fls. 11/13, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1215034 Nr: 9916-59.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência tenha sido negativa, devolva-se a comarca de origem nos 

termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1218660 Nr: 11060-68.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO DOROW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENILDO DOROW - OAB:16653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Atente-se a secretaria ao endereço indicado às fls. 10.

Recolhida a diligência às fls. 10/12, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1245427 Nr: 19711-89.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL LEAL LESSA - 

OAB:RS/84.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva não aportou em tempo hábil para cumprimento 

do ato, bem como em consulta ao feito de origem ambas as partes não 

compareceram em juízo, e ainda que o autor embora intimado nada 

manifestou neste feito, devolva-se a comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249398 Nr: 20938-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DELA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1251965 Nr: 21779-12.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A- 

BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO TAVARES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória.

Vistos etc.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1264480 Nr: 25865-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO TABOADA BENITES, REGINA CÉLIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE JAMES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:13690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT

 Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente 

treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos 

mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço 

de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. Fica também autorizado o despejo de terceiras pessoas, caso 

estas estejam situadas na área objeto do despejo. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1265725 Nr: 26273-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO CESAR BUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WECSLEY GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:M 12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1271768 Nr: 28234-90.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CESAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARQUES DA 

SILVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias a 

contar da data do início dos trabalhos. 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, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC. Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1271856 Nr: 28266-95.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SITA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROSAN ENGENHARIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DALRI - 

OAB:98388/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276271 Nr: 531-53.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STILO FESTA ALUGUEL DE ROUPAS LTDA LME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÇOS ETERNOS FASHION LTDA-ME

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

OAB:26.840/MGE, RICARDO ALVES VALVERDE - OAB:129.032/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 Após, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68166 Nr: 4937-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erni Barcelos Ficagna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, CONSTRUMAT 

CIVELETRO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Vistos etc.

Considerando o petitório de fls. 926/927, em que o requerido pugna pela 

dilação de prazo para juntar aos autos o respectivo cronograma de 

execução da obra, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

 Após, conceda-se vista ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74831 Nr: 10688-37.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78181 Nr: 4147-42.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS - ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 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. 02 /2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 281096 Nr: 6414-64.2007.811.0041

 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: ALEXANDRE HAUSER MARTINI, IRDES FÁTIMA VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA - ME, 

GERALDO MONTEIRO DA SILVA, MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT, SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUARES RAMIRO 

ZAIM - OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/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 
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legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ROLF TALYS OSORKI SANTIAGO

Data da Carga:29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 289380 Nr: 9787-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. G. R. COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ( ATUAL 

DENOMINAÇÃO DE SUPERMAQ COM. E REP.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO ORSO, INEZ BEATRIZ ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar o Termo de 

Penhora e Ofício de encaminhamento para Averbação da penhora junto ao 

Cartório competente, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 362266 Nr: 32009-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO RIBEIRO DA CRUZ, LULDNÉIA 

ZARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS 

SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 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. 03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 370593 Nr: 7174-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMELINDO PEDROSO DA SILVA, JOÃO ANTONIO DA 

COSTA, JOAQUINA MARIA NERES DA SILVA, JONAS FAGUNDES DE 

SOUZA, LIBERTO ROSA VITORIANO, JOSÉ ADIB ABDO, JUCINÉIA MARIA 

CARVALHO DOS SANTOS, JULIO HUGO BELZUINO NETO, LAURA 

GARCIA DA SILVA, LAURECI PICCO TRAJANO, LENIR FERREIRA DE 

OLIVEIRA, LEONIRES PAULINO DA SILVA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

LUZIA SOARES GUSMÃO, MARIA CATARINA SILVEIRA DA SILVA, 

MARCIA GOMES SAMPAIO, LUIZ CAMILO NASCIMENTO SILVA, LINDAURA 

SOARES DA SILVA, LUIZILA COELHO LOUREIRO DE ARAUJO, MARIA 

DARCI DA COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267/MT, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:6697, MÁRIO 

MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que foi mantida em sede recursal a sentença extintiva de 

prescrição, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CELSO ALVES PINHO

Data da Carga:26/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 413541 Nr: 2477-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. S., MARLENE MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA DO BRASIL 

LTDA S/A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

431/432, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, sob pena de 

execução forçada.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 414692 Nr: 3175-47.2010.811.0041

 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: RÉGIS MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDMUNDO SILVA ASSUNÇÃO, 

GRAZIELA BOECHAT ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Vistos etc.

Expeça-se ofício ao SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – DISTRITO DE 

CAPÃO GRANDE para que os oficiais enviem cópia de todos os 

documentos relacionados á Escritura de Compra e Venda lavrada em 

15/10/2007 (fls.30/31).

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018.
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Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 422936 Nr: 7631-40.2010.811.0041

 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: QUATRO MARCOS LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ELETRONORTE CENTRAIS ELETRICAS NORTE 

DO BRASIL S/A

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, JANAINA PEDROSO D. ALMEIDA - 

OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEI MACORIN VIVAN - 

OAB:146.336/SP, BRENO MACEDO REY PARRADO - OAB:5642/MT, 

CLAUDIO HEDEY DA ROCHA - OAB:6.066, CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, IZAIAS FERREIRA DE PAULA - OAB:110.144, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RAIMAR 

ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:5122-B

 Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, os Embargos 

Declaratórios pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação 

daquilo que ficou decidido no decisum.Mantenho a sentença como 

lançada.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018.Gilberto 

Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 444388 Nr: 19495-75.2010.811.0041

 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: ARMANDO ALOÍSIO DAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE APARECIDA DE ÁVILA, VANDEIR 

CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEF. PUBLICO

 II) JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, e CONSTITUO de pleno direito em título executivo o valor líquido de R$ 

26.000,00 (vinte e seis mil reais), a ser pago pela requerida TATIANE 

APARECIDA DE AVILA, devendo ser corrigido monetariamente a partir da 

data prevista para o pagamento pelo índice INPC, bem como acrescidos 

dos juros de mora de 1% a/m, a partir da citação. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida 

TATIANE APARECIDA DE AVILA ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC. Transitada em julgado, CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado 

executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro 

I, Título II, da Parte Especial do CPC. Intime-se a parte devedora para 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação da multa de 10% e verba honorária fixada em 10% sobre o valor 

do débito, prevista no artigo 523, §1º do CPC.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 449841 Nr: 22637-87.2010.811.0041

 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: HUMBERTO JUMG DE PAULO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO PAIXÃO, MARCOS 

ROZENDO DA SILVA, REDE DE POSTOS FREE, AUTO POSTO VITÓRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5.933-B, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos 

termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar a omissão 

apontada, e determinar que passe a constar na sentença a seguinte 

redação: “DISPOSITIVO: Diante do exposto: I) (...) II) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, para: a) (...) b) (...) c) (...) Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO as partes requeridas ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma 

prevista no artigo 85, § 2° do CPC. (...) P.R.I. Cumpra-se.” No mais, 

mantenho a sentença como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 

de janeiro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701563 Nr: 36184-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO FÉLIX MILHOMENS, MARILIA MENDES 

MILHOMENS, MAYALUH MENDES MILHOMENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS, MÁRIO OLIMPO MEDEIROS NETO - 

OAB:12.073 MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721935 Nr: 17456-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO EYKO MATHSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença extintiva por prescriçã foi mantida em sede 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730599 Nr: 26665-64.2011.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA DE AQUINO, ANTONIA BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, e CONSTITUO de pleno direito em título executivo o 

valor líquido de R$ 6.347,00 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais), 

devendo ser corrigido monetariamente a partir da data prevista para o 

pagamento pelo índice INPC, bem como acrescidos dos juros de mora de 

1% a/m, a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO as partes Requeridas ao pagamento das custas, 
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despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 

2°, do CPC. Transitada em julgado, CONVERTA-SE o mandado inicial em 

mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma 

prevista do Livro I, Título II, da Parte Especial do CPC. Intime-se a parte 

devedora para cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 15 dias, 

sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária fixada em 10% 

sobre o valor do débito, prevista no artigo 523, §1º do CPC.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 740385 Nr: 37094-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLYSSON GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença foi cassada pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

ante o reconhecimento da prescrição, remetam-se os autos ao arquivo 

com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746264 Nr: 43469-10.2011.811.0041

 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: HERCILIO MUNIZ DE CARVALHO, ALICE DE BARROS 

SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 26/02/2018 a partir das 14:30 horas, onde serão 

atendidos no local onde o material a ser avaliado está guardando. Posto 

isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar 

seus assistentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758185 Nr: 10400-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINEI NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIS DA COSTA, LARISSA AMORIM 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS 

- OAB:15441

 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: ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI

Data da Carga:25/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759179 Nr: 11465-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DISNEI ROCKEBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE THIAGO ROCKENBACH, RITA 

TEREZINHA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SBRISSIA - 

OAB:56849, IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - OAB:38607-PR, RAFAEL 

SBRISSIA - OAB:38236/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 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: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771868 Nr: 24952-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANA LEITE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS - OAB:9684/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA 

- OAB:OAB/MT 3.565-B

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos.

INTIME-SE a parte interessada para, no prazo de 05 (dias), requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, volvam os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 778366 Nr: 31768-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença extintiva (fls. 205/205-v) foi mantida em 

sede recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784108 Nr: 37883-55.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A 

ENDEMIAS - SINTRACE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDACS/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT, 

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - OAB:6304/MT

 Vistos etc.

Trata-se Ação Declaratória proposta por SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAR – SINTRACE/MT, em 

desfavor de COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDACS/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a chegada dos autos a Justiça estadual, a parte requerida pugnou 

pela extinção do feito por falta de interesse de agir, alegando, assim, a 

perda do objeto uma vez que no dia 02 de Setembro de 2016 o SINDACS 

realizou um novo ato jurídico atendendo a determinação do Ministério do 

Trabalho e Emprego, portanto, perdeu-se o objeto da demanda.

Instada a manifestar, a parte requerente aportou aos autos pedido de 

desistência da ação (fl.419).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

“VIII – homologar a desistência da ação.”

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, § 2.°, do CPC sendo que ficará 

isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, 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, 19 de Dezembro de 2017.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 811579 Nr: 18068-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIMETRAL MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FRANCISCO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e ratifico integralmente a 

decisão de fls.60/60-v.CONDENO ainda o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 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, 16 de Janeiro de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813068 Nr: 19551-06.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FRANCISCO SALVATORI, EMERLI DI 

DOMÊNCIO SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Recolhida a diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado, ATENTANDO-SE AO ENDEREÇO INDICADO ÀS FLS. 

30.

Oficie-se o juízo deprecante informando que se trata de reiteradas 

diligencias para o cumprimento da missiva.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818518 Nr: 24857-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle de Jesus Silva - 

OAB:21602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEDROSA MASSAD 

- OAB:184.071/SP, FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - 

OAB:246.572/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819369 Nr: 25642-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MINIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, MUDAR SPE 

MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, GRUPO AGM 

PARTICIPAÇÕES LTDA., ALGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação pessoal 

para manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828938 Nr: 34783-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILKA MEZOMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PALMA DE ARRUDA 

NETO - OAB:10270/MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - 

OAB:OAB/MT 17.002, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 
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alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855744 Nr: 58164-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA, 

DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/MT, FABIO 

SILVA DOS SANTOS - OAB:9476, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Ás fls. 156/157, aportou-se aos autos cálculo, elaborado pelo contador 

judicial, onde constatou saldo remanescente em favor do exequente.

Em que pese o cálculo estar preciso, em compulsa a Conta Única, 

conforme extrato de fls.183/183-v, nota-se que as executadas efetuaram 

dois depósitos no montante de R$ 63.233,02 e R$ 69.233,02 (não 

colacionado comprovante), mais que sucientes a adimplirem a execução, 

portanto, não havendo que se falar em valor remanescente nem juros 

doravante, uma vez que a correção se dá pela instituição financeira 

depositária.

Dá análise da Contadoria Judicial o crédito exequendo na data do depósito 

perfazia a quantia de R$ 64.336,48 em relação ao principal, mais R$ 

6.000,00 em relação aos honorários fixados na execução.

Portanto, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da 

importância de R$ 71.943,26 (setenta e um mil novecentos e quarenta e 

três reais e vinte e seis centavos) em favor do exequente, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

DETERMINO, ainda, que seja expedido alvará de levantamento do 

remanescente em favor das executadas, sendo 50% para cada, mediante 

transferência para contas a serem indicadas pelas partes, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, uma vez que já havia 

depósito suficiente realizado a época pela executada, com fulcro no artigo 

924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 857685 Nr: 59914-35.2013.811.0041

 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: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já 

DETERMINO a citação por edital de IRENE MARQUES. Transcorrido in albis 

o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, desde já, em 

atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador 

especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda 

figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem 

como para que, no prazo legal, apresente defesa ao pedido 

fo rmu lado.Após ,  INTIME-SE a  par te  requeren te  pa ra 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 871604 Nr: 10755-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA I, MARIA DA GRAÇA 

OLIVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 79/86.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 887226 Nr: 21412-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE 

LTDA - ME, BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDÃO, SOLANGE 

MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139, GERMANO JULIAN SOUZA - OAB:16205/MT, 

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - OAB:16742, NELSON 

ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, 

com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, 

CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de 

R$ 6.995,00 (seis mil novecentos e noventa e cinco reais), devendo ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data de emissão de 

cada cheque, bem como acrescidos dos juros de mora a partir da data da 

primeira apresentação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 8° e 2º, do 
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CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem 

interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento na forma do 

artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890390 Nr: 23490-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, 

MONIQUE PINHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS, JACIR 

BATISTA PARIZOTTO, BERENICE CAUTON CARDOSO PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO PADULA - 

OAB:261.573/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT

 Assim, por não ter comprovado a parte autora que esgotou todos os 

meios possíveis para obtenção do paradeiro do requerido JOSÉ FLÁVIO 

SOUSA DOS SANTOS, já que sequer foi tentada a citação do requerido 

via mandado, INDEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas 

RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD.Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento da presente ação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891869 Nr: 24470-04.2014.811.0041

 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: IRDES FÁTIMA VIAN, ALEXANDRE HAUSER MARTINI

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

MONTEIRO DA SILVA - ME, MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/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: ROLF TALYS OSORKI SANTIAGO

Data da Carga:29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 895249 Nr: 26690-72.2014.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

(parte autora) para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos retornaram ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920473 Nr: 43713-31.2014.811.0041

 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: ANTONIO JOÃO DINIZ

 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

 Vistos etc.

A parte autora comparece aos autos requerendo o desentranhamento dos 

documentos que instruem a inicial.

DEFIRO o pedido de fls. 88, para desentranhamento dos documentos que 

instruem a inicial mediante recibo circunstanciado nos autos, com 

assinatura do interessado e cópia nos autos.

Intime-se.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 926907 Nr: 47592-46.2014.811.0041

 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: MARTA LEAL DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILA LEITE AMARAL - 

OAB:13149/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR que a promovida autorize 

e custeie o tratamento indicado à autora, qual seja APLICAÇÃO 

INTRA-OCULAR DE DROGA ANTI-ANGIOGÊNICA (RANIBIZUMABE 

LUCENTIS) e ainda, CONDENÁ-LA ao pagamento a título de indenização 

por DANOS MORAIS, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.RATIFICO 

integralmente a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela 

(fls. 32/34).CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 

(três mil 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 928540 Nr: 48507-95.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAZA TRANSPORTES LOGISTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO CESAR CORREA DA 

COSTA, BIANCA CRISTINA DE ANDRADE E SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO TARTARI - 

OAB:24399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência negativa, e transcorrido o prazo de suspensão requerido pela 

parte, devolva-se a Comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940124 Nr: 54645-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISACARINA ARRUDA BOM DESPACHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A/SP, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/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: FABIO DIAS FERREIRA

Data da Carga:26/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1032828 Nr: 38011-70.2015.811.0041

 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: MICHELY GONÇALVES DE OLIVEIRA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - 

OAB:13431-A

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035379 Nr: 39296-98.2015.811.0041

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA

Data da Carga: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050471 Nr: 46641-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SOUZA 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO 

- OAB:7.659/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: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1055939 Nr: 49118-14.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO ZAMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:55730/RS, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, OSMAR A 

MAGGIONI - OAB:13012, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já foi devolvida ao juízo deprecante, bem 

como que já foi enviada nova carta precatória a esta comarca com a 

mesma finalidade e distribuída sob Código n. 1252978, determino a 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059544 Nr: 50791-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA

 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: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 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: 29/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1071497 Nr: 56048-48.2015.811.0041

 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: JOÃO MÁRIO REGATIERI, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WILLIAM DE CARVALHO, APICE 
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CELULARES LTDA - ME, MARCELO WILLIAM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 54/58.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082998 Nr: 2949-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL, WANESSA MARQUES DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

135/140, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1083027 Nr: 2966-68.2016.811.0041

 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: MILTON MOREIRA 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.Embora tenha o perito 

solicitado o pagamento dos prejuízos causados por ter reservado horário 

de atendimento, não se pode desconsiderar que o mesmo não ocorre 

quando um paciente falta à uma consulta igualmente agendada. Pois, a 

mera disponibilização de horário em agenda de atendimento não mostra 

que houve algum ônus ao profissional, que sequer argumentou ter 

empreendido qualquer ato preparatório.Não perfeiçoada a produção da 

prova e inexistindo serviço prestado pelo profissional nomeado em razão 

do não comparecimento do autor, a solicitação de pagamento mostra-se 

injustificada.Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1090613 Nr: 6370-30.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VILAR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando o alegado em audiência pelo autor, bem como a ausência de 

resposta do juizo deprecante, devolva-se a comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109287 Nr: 14391-92.2016.811.0041

 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: EBM, SUELI BUENO DA SILVA MOTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:7.394

 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.05.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.°, 

do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117164 Nr: 17563-42.2016.811.0041

 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: GERCINA MARIA DA SILVA SEVERIO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 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: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga:26/01/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118855 Nr: 18274-47.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: REGELEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 03 INCORPORAÇÕES LTDA

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

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Autos nº 1118855.

Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes e procuradores para o ato.

Cumpra-se.

Cuiabá- MT, 18 de janeiro de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1129170 Nr: 22675-89.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO NASSER SICUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA, 

JESSIKA MATOS PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:6.315-A/MT, 

APARECIDA SCATAMBULI SICUTE - OAB:, CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, GUSTAVO SUTILO MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Recolhida a diligência às fls. 10/11, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1129536 Nr: 22835-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENE LEONIDA 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, luma 

mayara de azevedo gevigier emmerich - OAB:5143-B, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B-MT, RAFAEL SOARES 

DOMINGUES NOGUEIRA - OAB:28.350/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:5871

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135048 Nr: 25102-59.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE 

BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PANOSSO. - OAB: 

MT/ 6136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o recolhimento da diligência para o 

cumprimento do ato, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153925 Nr: 33471-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 54/55.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1158916 Nr: 35464-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMBRA E ÁGUA FRESCA COMÉRCIO E DECORAÇÃO 

LTDA., LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL PLAZA SHOPPING S.A, COUNTRY 

SHOPPING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, NEILTON CRUVINEL FILHO 

- OAB:10046 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827, NEILTON CRUVINEL FILHO - OAB:10046 

GO

 Visto etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOMBRA E ÁGUA 

FRESCA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA E OUTROS (fls. 1170/1171), 

argumentando que a sentença de homologação de acordo de fls. 24/27 

incorreu em omissão acerca da liberação do valor penhorado (R$ 

4.204,23) nos autos.

 Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 
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norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Do cotejo das alegações do Embargante, nota-se que os aclaratórios 

merecem prosperar, pois o ponto indicado como omisso acerca do pedido 

da liberação do valor penhorado nos autos, merecem o necessário exame.

Dessa forma, ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar a omissão 

constante da sentença de homologação de acordo, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, para que passe a constar o seguinte:

“DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da importância 

penhorada às fls. 968/968-V, em favor da parte exequente, mediante 

transferência para conta indicada ás fls. 1173/1173-V, com seus 

acréscimos legais.”.

 No mais, mantenho a decisão como lançada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169909 Nr: 40134-07.2016.811.0041

 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: IZAQUE PAZ DA CONCEIÇÃO

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/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.: 1169969 Nr: 40163-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVAN ALVES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:186652, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 150/151.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1204008 Nr: 5954-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODS, EVDS, CVODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1229615 Nr: 14688-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1241562 Nr: 18576-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA BOI GORDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR PAES SOARES DE BARROS, JOSÉ 

CARLOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO H. SAUER DE ARRUDA 

PINTO - OAB:102.907/SP, MARCELO MERCANTE SAVASTANO - 

OAB:SP 180.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1242938 Nr: 19008-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGNEY JESUINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1257360 Nr: 23439-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA NUTRII ABC COMÉRCIO DE DIETAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 150 de 554



NUTRICIONAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIETAS MÉDICAS MATO GROSSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE 

REIS - OAB:238102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1267717 Nr: 26931-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INEZ LEITE DE AVILA, CLEY BERGER 

DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1272930 Nr: 28614-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORDIVINA ALVES SILVESTRE, WILLIAN ALVES 

MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLI NOGUEIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA - OAB:NUCLEO ARAPUTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se 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.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71662 Nr: 5933-77.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MAGALHÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701, MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO LUIS 

OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

5933-77.2002.811.0041, Protocolo 71662, 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.: 768979 Nr: 21918-37.2012.811.0041

 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: ANGELUCY CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

MARCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90604/SP

 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.: 867402 Nr: 7465-66.2014.811.0041

 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: LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN MARA ALBUQUERQUE 

FELICIO - OAB:13161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Feitas essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor da 4ª ou 5ª Vara Cível da Capital, 

devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição ao juízo competente. Anote-se, inclusive na 

distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005146-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI DOURADO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Visto. Weslei Dourado da Cruz, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança de Remanescente de Seguro Obrigatório, em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito em 15-11-2015, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, assim, a Requerida, pela via administrativa, efetuou 

o pagamento da indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais cinquenta centavos), entretanto, aduz que o 

pagamento realizado não corresponde ao realmente devido, eis que teria 

direito ao equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), 

porquanto pugna pela diferença, pleiteia, também, seu ressarcimento a 

título de despesas médicas, no valor de R$ 74,34 (setenta e quatro reais 

trinta e quatro centavos). Com a inicial vieram os documentos dos IDs. 

4932247, 4932248, 4932250, 4932251, 4932252, 4932270, 4932273, 
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4932272, 4932268, 4932240, 4932241, 4932243, 4932245, 4932257, 

4932246, 4932260, 4932267, 4932266, 4932265, 4932261, 4932258 e 

4932276. No ID. 5064018 foi designada audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. Foi realizada 

audiência de conciliação a qual restou infrutífera, conforme termo juntado 

no ID. 7909004, e, na própria sessão, foi realizada a perícia médica. A 

Contestação veio no ID. 8140731, tendo a parte ré alegado, 

preliminarmente, a satisfação da obrigação em esfera administrativa, que 

culmina na falta de interesse de agir, além de aduzir a sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda, já que seria a seguradora líder a 

responsável pelo seguro em questão. No mérito, assenta que não é 

necessário efetuar a complementação da indenização, tendo em vista que 

levou em consideração o disposto na Lei nº. 6.194/74; discorre ainda mais 

sobre o valor pago administrativamente, e assevera que o Requerente 

deve ser condenado por litigância de má-fé, eis que teria omitido o 

recebimento do pagamento administrativo, e aduz que já teria efetuado o 

reembolso do Autor no que tange as despesas médicas, por fim faz 

pontuações sobre a devida incidência dos juros e correção monetária. A 

Impugnação à Contestação veio no ID. 9620533. As partes foram 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, sendo que 

ambos se manifestaram nos IDs. 103210204 e 10376453. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, a alegação da necessidade de incluir a 

Seguradora Líder no polo passivo da ação não deve prevalecer, pois, é 

pacífico nos tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei nº. 

8.441/92, não havendo obrigatoriedade da propositura contra entidade 

específica, pelo que, rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Com relação às preliminares da falta de interesse de agir, em razão da 

satisfação da indenização e do pagamento das despesas médicas em 

esfera administrativa, entendo que também não merece guarida, pois, é 

certo que a suposta quitação passada pelo beneficiário do Seguro deve 

ser interpretada restritivamente, alcançando apenas o valor efetivamente 

recebido, sem que impeça qualquer iniciativa de reclamar eventuais 

diferenças que entender devida. Esse é o entendimento jurisprudencial: E 

M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - REJEITADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO 

SEGURO - COBRANÇA DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ 

PERMANENTE - COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a 

utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a 

preliminar de falta de interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da 

cobertura do seguro obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse 

processual na reclamação da diferença. [...] (TJ-MS - APL: 

00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. 

Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 18/04/2013). [Destaquei] Assim, rejeito as preliminares. 

Passando a análise do mérito, insta salientar que a parte Autora ajuizou a 

presente Ação objetivando a condenação da ré no pagamento da 

diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, eis que faz jus a R$ 13.500,00 

(treze mil quinhentos reais), e recebeu apenas R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais cinquenta centavos). Verifica-se que o boletim de 

ocorrência (ID. 493247), aliado aos documentos médicos (IDs. 4932240, 

4932241, 4932243, 4932245, 4932257 e 4932246), demonstram que o 

Autor foi vítima de acidente de trânsito em 15-11-2015, que lhe ocasionou 

invalidez permanente. A perícia médica judicial, realizada na audiência de 

conciliação (ID. 7909004), concluiu que o Requerente apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito, de intensa repercussão, 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), decorrente de acidente com 

veículo automotor terrestre. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, a parte autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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. [Destaquei]. [...] 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 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). [...] § 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.”. 

[Destaquei] [...] A perícia médica atestou 75% (setenta e cinco por cento) 

de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25% 

(vinte e cinco por cento). Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo, o Autor faz jus a 75% desse valor, que 

corresponde a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais vinte e 

cinco centavos). Evidencia-se que restou comprovado o pagamento 

administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais cinquenta centavos) no ID. 10376453, portanto, é certo que o Autor 

tem direito à complementação da indenização, que no caso dos autos, 

corresponde a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais setenta e 

cinco centavos). Em se tratando do reembolso das despesas médicas, o 

artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 6.194/74, dispõe que: [...] 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). [...] § 

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). [...] É admitido, portanto, que o 
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Autor seja ressarcido pelos gastos percebidos a título de despesas 

médicas, que restou comprovado no ID. 4932272, dessa forma, 

observando o referido documento, constato que o Requerente faz jus a 

R$ 74,34 (setenta e quatro reais trinta e quatro centavos). Não houve 

comprovação nos autos que o valor retro foi pago na via administrativa. 

Com relação aos juros moratórios, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 do 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". 

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 STJ: 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. 

Com relação à condenação do Requerente em litigância de má-fé, o artigo 

80 do Código de processo civil dispõe que: [...] Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. [...] Como o Autor, em momento algum, omitiu 

ter recebido as parcelas pela via administrativa, sua condenação seria 

desarrazoada. Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré no pagamento do remanescente da 

indenização do Seguro Obrigatório – DVAT, totalizando R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais setenta e cinco centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, no pagamento 

de R$ 74,34 (setenta e quatro reais trinta e quatro centavos), referente à 

restituição das despesas médicas e hospitalares suportadas pela Autora, 

valor que deverá ser corrigido pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré, também, 

no pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 5º, C/C artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018630-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FRANCISCA DA COSTA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Visto. Cleunice Francisca da Costa, qualificada nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificado nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10-2-2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, portanto, requer que a Requerida seja 

condenada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

o que corresponde a seu Seguro DPVAT, devendo, ainda, incidir sobre 

esse valor a Correção Monetária, pelo INPC, bem como os juros moratórios 

de 1%, pleiteia, também, a condenação da ré no seu reembolso em R$ 

2.700,00 (dois mil setecentos reais), a título de despesas médicas, que 

forma necessárias para sua melhora. Com a inicial vieram os documentos 

dos IDs. 8150287, 8150294, 8150299, 8150304, 8150307 e 8150319. No 

ID. 9111536 foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que 

foi deferido o pedido da justiça gratuita. Foi realizado audiência de 

conciliação a qual restou infrutífera, conforme termo juntado no ID. 

9596647, e, na própria sessão, foi realizada a perícia médica. A Requerida 

apresentou contestação no ID. 9739413, suscitando, preliminarmente, sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que seria a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a responsável pelo 

pagamento da garantia pleiteada na exordial, aponta a falta de interesse 

de agir pela parte Autora, já que não houve comprovação de que foi 

efetuado o pedido do recebimento da verba na via administrativa. Ainda 

traz como preliminar a ausência de documentos essências no momento da 

propositura do requerimento administrativo, quais sejam, o RG e CPF da 

Autora. No mérito, sustenta que o proprietário do veículo deixou de quitar o 

prêmio do Seguro DPVAT, o que acarreta na impossibilidade do pagamento 

da indenização do referido título, afirma que o boletim de ocorrência 

acostado nos autos, não pode ser considerado como prova, pois foi 

lavrado com base nas informações prestadas pelo Reclamante, portanto, 

em face da desconsideração do documento, o pedido deve ser julgado 

improcedente, ante a ausência de nexo causal entre o acidente e a lesão, 

além de que, não há laudo pericial que comprove o grau de lesão 

suportado pelo Autor, e, por fim, assevera o descabimento de sua 

condenação em ressarcir a Requerente, em virtude de suas despesas 

médicas. A Impugnação à Contestação veio no ID. 9892142. As partes 

foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, sendo que 

ambos se manifestaram nos IDs. 10311388 e 10484458. É o relatório. 

Decido. A parte Autora ajuizou a presente Ação objetivando a 

condenação da Ré no pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito que a acometeu em 10-2-2017. Preliminarmente, a alegação da 

necessidade de incluir a Seguradora Líder no polo passivo da ação não 

deve prevalecer, pois, é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei nº. 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra entidade específica, pelo que, rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Com relação a preliminar de falta de interesse de agir, entendo que esta 

também não merece guarida, visto que o Autor colacionou aos autos, no 

ID. 8150319, cópia do requerimento administrativo, constando no 

documento, inclusive, carimbo da Requerida, certificando que o referido foi 

protocolado na via administrativa em 20-4-2017, isso, por si só, basta para 

comprovar que houve a prévia solicitação administrativa, porquanto, rejeito 

essa preliminar. Merece análise, ainda, a preliminar que sustenta a 

ausência de documentos essenciais no momento do protocolo do 

requerimento administrativo, entretanto, constato que no próprio 

documento, que foi juntado aos autos conforme mencionado alhures, há 

tanto o número do Registro Geral, quanto o do Cadastro de Pessoa Física, 

assim, a presente preliminar também deve ser rejeitada. Passando a 

análise do mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência (ID. 8150299), 

aliado ao boletim de atendimento (ID. 8150304), demonstram que a Autora 

foi vítima de acidente de trânsito em 10-2-2017, que lhe ocasionou 

invalidez permanente. O Requerido alega que o proprietário do veículo não 
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quitou o prêmio do Seguro DPVAT, o que acarretaria na impossibilidade do 

pagamento da indenização do referido título. Pois bem. O artigo 5º, da Lei 

nº. 6.194/74 é claro ao dispor que, o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano recorrente, 

independente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Da mesma maneira, o 

Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 257, consolidou seu 

entendimento sobre essa matéria, veja-se: 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, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100). Dessa forma, não há que se negar o 

pagamento da indenização em virtude da ausência de pagamento do 

prêmio pelo proprietário do veículo. O E. Tribunal de Justiça, em julgado 

semelhante, consignou o seguinte: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR CERCEAMENTO 

DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - AFASTADA - COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 

257, STJ - AUSENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - HISTÓRICO DE 

ATENDIMENTO MÉDICO INFORMA ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização." (Súmula 257, STJ) Não há falar em falta de nexo causal na 

espécie, quando a parte autora cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5º, 

da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente. No julgamento 

de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo 

Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser 

majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §

§ 1º e 11, do CPC) (Ap 127192/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, 

Publicado no DJE 01/12/2017). [Destaquei] A perícia médica judicial, 

realizada na audiência de conciliação (ID. 9596647), concluiu que a 

Requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda, de media repercussão, avaliada em 50% (cinquenta por cento), 

decorrente de acidente com veículo automotor terrestre. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, a parte autora faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei nº. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei nº. 6.194/74, 

estabelecendo 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.”. 

[Destaquei] [...] A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da 

Medida Provisória nº. 451, de 15-12-2008 (convertida na Lei nº. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei nº. 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 nº. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº. 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. [Destaquei] [...] A perícia médica 

atestou 50% (cinquenta por cento) de invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual o 

membro levado, ou seja, 50% de 70% (setenta por cento). Desse modo, 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo, o Autor faz jus a 50% 

desse valor, que corresponde a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais). Em se tratando do reembolso das despesas médicas 

percebidas pela Requerente, o artigo 3º, § 2º da Lei nº. 6.194/74, dispõe 

que: [...] 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). [...] § 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). [...] É admitido, 

portanto, pelo nosso ordenamento jurídico o ressarcimento daqueles que 

arcaram com despesas médico-hospitalares decorrentes do acidente 

indenizável pelo Seguro DPVAT, desde que não exceda R$ 2.700,00 (dois 

mil setecentos reais), e, no caso dos autos, a Autora junta as referidas 

despesas no ID. 8150307, entretanto, o documento de fls. 5 do ID. retro, 

está ilegível, sendo impossível observar a sua origem, ou o seu valor. 

Analisando os demais comprovantes contidos no ID. 8150307, vislumbro 

que a Requerente efetuou o pagamento de R$ 1.490,00 (mil quatrocentos 

e noventa reais), a título de despesas médicas, o que deve ser ressarcido 

pela Requerida. Em se tratando dos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal 

de Justiça: 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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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 STJ: 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. 

Posto isso, julgo Parcialmente procedentes os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré no pagamento da indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir do evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno-a, ainda, no pagamento de R$ 1.490,00 (mil 

quatrocentos e noventa reais), referente à restituição das despesas 

médicas e hospitalares suportadas pela Autora, valor que deverá ser 

corrigido pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, 

conforme demonstrado, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 
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mês, a partir da citação válida. Condeno a ré, também, no pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 5º, C/C artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-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: 1001661-61.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDINEI VIERO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/04/2018, às 11h30min 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, 29 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001551-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. 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 (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, 29 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SOARES DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001480-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: SIDNEY SOARES DINIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/04/2018, às 10h15min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 03/04/2018, 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). 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 
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dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. 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, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031192-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, 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). 

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, 29 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001781-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON MAGNO ANDRADE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para apresentar documentos que 

comprovem que ele reside no imóvel, já que apesar de afirmar sua juntada, 

eles não vieram colacionados no processo, além disso, nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, deverá ainda apresentar documentos que demonstrem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., tudo no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001733-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, 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). 

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, § 
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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, 31 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001888-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIEL BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001888-51.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LUIZ ADRIEL BAPTISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/04/2018, às 

08:30 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, 31 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001782-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001782-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: NILZA PEREIRA CLAUDINO 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, 31 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAILTON DOS SANTOS SOARES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001949-09.2018.8.11.0041 

AUTOR: DEMAILTON DOS SANTOS SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/04/2018, às 

08h45min 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, 31 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025128-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO MORAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

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). 

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 
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alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, 

do CPC, vez que o autor é idoso. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000984-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIMA SOLER FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

6010 MANHATTAN - VOTUPORANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 

LTDA (RÉU)

2010 DUO VOTUPORANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AFONSO DA SILVEIRA OAB - SP159145 (ADVOGADO)

MARIANA FERREIRA SCALVENZI OAB - SP323083 (ADVOGADO)

 

Processo Judicial Eletrônico 1000984-65.2017 Anote-se como postulado 

nos IDs 6047070, cadastrando o advogado da requerida Sérgio Henrique 

Ferreira Vicente. Considerando que o advogado das requeridas não 

recebeu a intimação para especificar (ID 8237835) , conforme a certidão 

ID 10814873, restituo o prazo de 5 (cinco) dias para que o mesmo 

apresente as provas que pretende produzir. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2017. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019104-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Visto. Madalena Gonçalves dos Santos, qualificada nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificado nos autos, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito em 20-9-2016, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, portanto, requer que a Requerida seja condenada 

ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), o que 

corresponde a seu Seguro Obrigatório – DPVAT, devendo, ainda, incidir 

sobre esse valor a correção monetária, pelo INPC, bem como os juros 

moratórios de 1% ao mês. Com a inicial vieram os documentos dos IDs nº. 

3410041 e 3434723. No ID. 4154104 foi designada audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. 

A Requerida apresentou contestação no ID. 5075932, suscitando, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, eis que seria a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a responsável pelo pagamento da garantia pleiteada na 

exordial, além da falta de interesse de agir pela parte Autora, já que não 

houve comprovação de que foi efetuado o pedido do recebimento da 

verba na via administrativa a sua recusa. No mérito, alega que não há 

provas que sustentam que a lesão da Autora foi causada em decorrência 

de acidente de trânsito, eis que não houve apresentação de laudo pericial, 

e aponta que o valor eventualmente encontrado deve ter como base a 

tabela estabelecida pela Lei nº. 11.945/2009. A audiência foi realizada, 

conforme consta no ID. 5846098, entretanto, restou infrutífera, e, na 

própria sessão, foi realizada a perícia médica. A Impugnação à 

Contestação veio no ID. 8077687. As partes foram intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, sendo que ambos se manifestaram 

(IDs. 9222208 e 9866665). É o relatório. Decido. A parte Autora ajuizou a 

presente Ação objetivando a condenação da Ré no pagamento do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, no valor R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), 

em razão de acidente de trânsito que o acometeu em 20-9-2016. 

Preliminarmente, a alegação da necessidade de incluir a Seguradora Líder 

no polo passivo da ação não deve prevalecer, pois, é pacífico nos 

tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que 

façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei nº. 8.441/92, não 

havendo obrigatoriedade da propositura contra entidade específica, pelo 

que, rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Com relação a preliminar de falta de 

interesse de agir, entendo que esta também não merece guarida, visto que 

a Autora colacionou aos autos, no ID. 3410041 (fls. 18), cópia do 

requerimento administrativo, constando no documento, inclusive, carimba 

da Requerida, certificando que o referido foi protocolado na via 

administrativa em 3-10-2016, isso, por si só, basta para comprovar que 

houve a prévia solicitação administrativa, e, insta salientar, que não se 

deve confundir prévio requerimento administrativo, com o esgotamento 

das referidas vias, porquanto, rejeito essa preliminar. Passando a análise 

do mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação 

necessária à propositura da demanda, pois seria imprescindível que fosse 

apresentado laudo pericial. Todavia, prescreve o artigo 5º, da Lei nº. 

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 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 – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DIVERGENTES – LESÃO PREEXISTENTE AO ACIDENTE – 

ERRO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO 

–ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao nexo de causalidade entre o 

acidente automobilístico em 27.04.2016, e a lesão sofrida pelo 

autor/apelado; verifica-se que este restou devidamente demonstrado pelo 

que é contido nos relatórios médicos de fls. 26/27, corroborados pelo 

laudo pericial judicial de fls. 87/87v, em 16.12.2016, firmado pelo Médico 

Ortopedista, Dr. Gleisson Oscar Libardi, CRM/MT 7017. 2. Apresentadas 

justificativas do erro da juntada do documento de fl. 25 na inicial, o nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor pode ser 

comprovado com a juntada de boletim de ocorrência policial, descrição do 

fato ou prontuários de hospital e outros meios de provas. (Ap 81540/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017). 
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Verifica-se que o boletim do acidente, aliado aos documentos hospitalares, 

ambos juntados no ID. 3410041, comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 20-9-2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente. A perícia médica judicial, realizada na audiência de 

conciliação (ID. 5846098), concluiu que a Requerente apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta de membro inferior direito, de media 

repercussão, avaliada em 50% (cinquenta por cento), decorrente de 

acidente com veículo automotor terrestre. Comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, a parte autora faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei nº. 11.482/2007, 

que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei nº. 6.194/74, estabelecendo 

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.”. [Destaquei] [...] A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória nº. 451, de 15-12-2008 

(convertida na Lei nº. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei nº. 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 nº. 6.194/74, com redação dada pela Lei nº. 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. 

[Destaquei] [...] A perícia médica atestou 50% (cinquenta por cento) de 

invalidez permanente parcial incompleta de membro inferior direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual o membro lesado, ou seja, 50% 

de 70% (setenta por cento). Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo, o Autor faz jus a 50% desse valor, que 

corresponde a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Em se tratando dos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça: 

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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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 STJ: 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. 

Posto isso, julgo Parcialmente procedentes os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré no pagamento da indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir do evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré, também, no pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 5º, C/C 

artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001038-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Visto. Murilo Santana da Silva, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez, em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, igualmente 

qualificada, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 27-8-2016, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, portanto, requer que a Requerida 

seja condenada ao pagamento do valor indenizável proporcional à lesão, 

nos termos da tabelada Lei nº. 6.194/74, introduzida pela Lei nº. 

11.945/09, devendo incidir sobre esse valor a correção monetária, pelo 

INPC, em como os juros moratórios de 1%. Com a inicial vieram os 

documentos dos IDs nº. 4619953, 4619944, 4619943, 4619923, 4619938 e 

4619920. No ID. 4675070 foi designada audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. A Requerida 

apresentou contestação no ID. 6153916, suscitando, preliminarmente, a 

falta de interesse de agir pela parte Autora, já que não houve 

comprovação de que foi efetuado o pedido do recebimento da verba na 

via administrativa, e nem sua recusa. No mérito, sustenta que não há 

provas que sustentam que a lesão da Autora foi causada em decorrência 

de acidente de trânsito, eis que não houve apresentação de laudo pericial, 

aponta que o valor eventualmente encontrado deve ter como base a tabela 

estabelecida pela Lei nº. 11.945/2009, e aduz que não se aplica o Código 

de Defesa do Consumidor aos beneficiários do Seguro DPVAT, pelo que, 

não deve ser decretada a inversão do ônus da prova, tampouco 

reconhecida a hipossuficiência do Autor. A audiência foi realizada, 

conforme consta no ID. 6729197, entretanto, restou infrutífera, e, na 

própria sessão, foi realizada a perícia médica. A Impugnação à 

Contestação veio no ID. 7370880. As partes foram intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, sendo que ambos se manifestaram 

(IDs. 9248720 e 9769593). É o relatório. Decido. A parte Autora ajuizou a 

presente Ação objetivando a condenação da Ré no pagamento do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, no valor indenizável proporcional à lesão, nos 

termos da tabela da Lei nº. 6.194/74, introduzida pela Lei nº. 11.945/09, em 

razão de acidente de trânsito que o acometeu em 27-8-2016. Com relação 

a preliminar de falta de interesse de agir, entendo que esta também não 

merece guarida, visto que o Autor colacionou aos autos, no ID. 4619920, 

cópia do requerimento administrativo, constando no documento, inclusive, 

carimbo da Requerida, certificando que o referido foi protocolado na via 

administrativa em 29-11-2016, isso, por si só, basta para comprovar que 

houve a prévia solicitação administrativa, e, insta salientar, que não se 

deve confundir prévio requerimento administrativo, com o esgotamento 

das referidas vias, porquanto, rejeito essa preliminar. Passando a análise 

do mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação 
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necessária à propositura da demanda, pois seria imprescindível que fosse 

apresentado laudo pericial. Todavia, prescreve o artigo 5º, da Lei nº. 

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 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 – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DIVERGENTES – LESÃO PREEXISTENTE AO ACIDENTE – 

ERRO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO 

–ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao nexo de causalidade entre o 

acidente automobilístico em 27.04.2016, e a lesão sofrida pelo 

autor/apelado; verifica-se que este restou devidamente demonstrado pelo 

que é contido nos relatórios médicos de fls. 26/27, corroborados pelo 

laudo pericial judicial de fls. 87/87v, em 16.12.2016, firmado pelo Médico 

Ortopedista, Dr. Gleisson Oscar Libardi, CRM/MT 7017. 2. Apresentadas 

justificativas do erro da juntada do documento de fl. 25 na inicial, o nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor pode ser 

comprovado com a juntada de boletim de ocorrência policial, descrição do 

fato ou prontuários de hospital e outros meios de provas. (Ap 81540/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017). 

Verifica-se que o boletim de ocorrência (ID. 4619923), aliado ao boletim de 

atendimento (ID. 4619938), comprovam que o Autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 27-8-2016, que lhe ocasionou invalidez permanente. A 

perícia médica judicial, realizada na audiência de conciliação (ID. 6729197), 

concluiu que a Requerente apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta de membro inferior e da coluna cervical, a primeira sendo de 

intensa repercussão, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), já a 

segunda foi tida como de média repercussão, avaliada em 50% (cinquenta 

por cento), ambas decorrentes de acidente com veículo automotor 

terrestre. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, a parte autora faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o 

estabelecido na Lei nº. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei nº. 6.194/74, estabelecendo 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.”. [Destaquei] [...] A indenização deve ser limitada ao grau 

de redução funcional dos membros lesionados em razão do sinistro, nos 

termos da Medida Provisória nº. 451, de 15-12-2008 (convertida na Lei nº. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei nº. 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 nº. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº. 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. [Destaquei] [...] A perícia médica 

atestou 75% (setenta e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento) de 

invalidez permanente parcial incompleta de membro inferior e coluna 

cervical, respectivamente, devendo ser calculada sobre o percentual o 

membro lesado, ou seja, com relação ao membro inferior, seria 75% de 

70% (setenta por cento), e com relação a coluna cervical, 50% de 25% 

(vinte e cinco por cento). Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo, o Autor faz jus a 50% desse valor, que corresponde a R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Da mesma forma, o 

cálculo acerca da coluna vertebral seria de 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos), sendo igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo, o Autor faz jus a 50% desse valor, assim, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais cinquenta centavos). O 

quantum devido a título do Seguro DPVAT, então, corresponde a soma de 

ambas as lesões, logo, R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais 

cinquenta centavos). Em se tratando dos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 do Superior 

Tribunal de Justiça: 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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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 STJ: 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. 

Posto isso, julgo Parcialmente procedentes os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré no pagamento da indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional dos membros/segmentos afetados, no valor de R$ 6.412,50 

(seis mil quatrocentos e doze reais cinquenta centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré, também, no 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 5º, C/C artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032398-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJAIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

CENTRAL NACIONAL UNIMED (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Adejaira Leite da Silva em desfavor de 
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Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ao argumento de que 

sente muitas dores no pé direito e o médico que lhe acompanha no 

tratamento solicitou cirurgia, a qual foi autorizada pela ré, mas ela negou a 

cobertura acerca dos materiais. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a autorizar imediatamente o procedimento 

cirúrgico, sem necessidade de ser prestada caução. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela 

autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência 

do pedido, pois apesar de juntar diversos relatórios médicos e guia de 

solicitação, neles constam apenas a afirmação da necessidade do 

tratamento, mas não há declaração de que se trata de procedimento 

urgente/emergente ou que a autora esteja com risco de vida. Ademais, 

sequer há documento comprovando a negativa da ré. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela 

autora. 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). Para afastar qualquer dúvida 

quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 

469 do STJ: Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde. Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 16/04/2018, 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 (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, 29 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.
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Visto. Reginaldo Leal da Silva, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, igualmente qualificado nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23-6-2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, portanto, requer que a Requerida seja condenada ao 

pagamento do valor indenizável proporcional à lesão, nos termos da tabela 

da Lei nº. 6.194/74, introduzida pela Lei nº. 11.945/09, devendo incidir 

sobre esse valor a Correção Monetária, pelo INPC, bem como os juros 

moratórios de 1%. Com a inicial vieram os documentos dos IDs nº. 

3723170, 3723172 e 3723174. No ID. 4192323 foi designada audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. 

A audiência foi realizada, conforme consta no ID. 6730257, entretanto, 

restou infrutífera, e, na própria sessão, foi realizada a perícia médica. A 

Requerida apresentou contestação no ID. 7253847, suscitando, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, eis que seria a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a responsável pelo pagamento da garantia pleiteada na 

exordial, além da falta de interesse de agir pela parte Autora, já que não 

houve comprovação de que foi efetuado o pedido do recebimento da 

verba na via administrativa. No mérito, sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos não pode ser considerado como prova, 

pois foi lavrado com base nas informações prestadas pelo Reclamante, 

portanto, em face da desconsideração do documento, o pedido deve ser 

julgado improcedente, ante a ausência de nexo causal entre o acidente e a 

lesão, além de que, não há laudo pericial que comprove o grau de lesão 

suportado pelo Autor. A Impugnação à Contestação veio no ID. 9420262. 

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

sendo que ambos se manifestaram (IDs. 10230319 e 10255636). É o 

relatório. Decido. A parte Autora ajuizou a presente Ação objetivando a 

condenação da Ré no pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

valor indenizável proporcional à lesão, nos termos da Tabela da Lei nº. 

6.194/74, introduzida pela Lei nº. 11.945/09, em razão de acidente de 

trânsito que o acometeu em 23-6-2016. Preliminarmente, a alegação da 

necessidade de incluir a Seguradora Líder no polo passivo da ação não 

deve prevalecer, pois, é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei nº. 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra entidade específica, pelo que, rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 161 de 554



Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, embora não tenha o Autor 

pedido regulação do sinistro administrativamente, seja por qual motivo for, 

há de se reconhecer o interesse de agir, considerando que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, sob pena 

de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, 

conquanto não se verifique prova do requerimento na esfera 

administrativa, insurgindo-se a Requerida em face do pleito do Autor, por 

meio de Contestação, resta configurada sua objeção ao postulado, 

fazendo com que surja, dessa forma, o interesse de agir superveniente, 

pelo que, rechaço a preliminar arguida. Passando a análise do mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação necessária à 

propositura da demanda, 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 nº. 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 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 recurso. (TJ-SP - APL: 

40015195120138260562 SP 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) Verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado aos documentos hospitalares, ambos juntados no ID. 

3723174, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

23-6-2016, que lhe ocasionou invalidez permanente. A perícia médica 

judicial, realizada na audiência de conciliação (ID. 6730257), concluiu que 

a Requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo, de media repercussão, avaliada em 50% (cinquenta por cento), 

decorrente de acidente com veículo automotor terrestre. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, a parte autora faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei nº. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei nº. 6.194/74, 

estabelecendo 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.”. 

[Destaquei] [...] A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da 

Medida Provisória nº. 451, de 15-12-2008 (convertida na Lei nº. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei nº. 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 nº. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº. 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. [Destaquei] [...] A perícia médica 

atestou 50% (cinquenta por cento) de invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo, devendo ser calculada sobre o percentual o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25% (vinte e cinco por cento). Desse 

modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo, o Autor faz 

jus a 50% desse valor, que corresponde a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais cinquenta centavos). Em se tratando dos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 do Superior Tribunal de Justiça: 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". 

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 STJ: 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. 

Posto isso, julgo Parcialmente procedentes os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré no pagamento da indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais cinquenta centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré, também, no 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 5º, C/C artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Visto. Josimar da Silva Campos, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, igualmente qualificado nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 24-7-2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, portanto, requer que a Requerida seja condenada ao 

pagamento do valor indenizável proporcional à lesão, nos termos da tabela 

da Lei nº. 6.194/74, introduzida pela Lei nº. 11.945/09, devendo incidir 

sobre esse valor a Correção Monetária, pelo INPC, bem como os juros 

moratórios de 1%. Com a inicial vieram os documentos dos IDs nº. 

4286036, 4286041 e 4286046. No ID. 4323444 foi designada audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. 

A audiência foi realizada, conforme consta no ID. 6746811, entretanto, 

restou infrutífera, e, na própria sessão, foi realizada a perícia médica. A 

Requerida apresentou contestação no ID. 7248068, suscitando, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, eis que seria a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a responsável pelo pagamento da garantia pleiteada na 

exordial, aponta, também, a inépcia da inicial, em razão de não constar o 

CPF do Autor nos autos. Sustenta, ainda como preliminar, a falta de 

interesse de agir pela parte Autora, já que não houve comprovação de 

que foi efetuado o pedido do recebimento da verba na via administrativa, e 

pontua a necessidade de Laudo do IML, visto que este documento seria 

imprescindível para se quantificar a invalidez da vítima, portanto, sua 

ausência acarreta na improcedência da ação. No mérito, assevera a 

necessidade da produção de prova pericial, eis que os documentos 

trazidos pela parte Autora não são conclusivos, e discorre sobre o 

quantum eventualmente encontrado a título do Seguro DPVAT, bem como 

dos juros moratórios e correção monetária. A Impugnação à Contestação 

veio no ID. 9412011. As partes foram intimadas para se manifestarem 

acerca do laudo pericial, sendo que somente o Autor se manifestou (ID. 

10229985), sendo certificado o decurso do prazo para a Requerida (ID. 

10689763). É o relatório. Decido. A parte Autora ajuizou a presente Ação 

objetivando a condenação da Ré no pagamento do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, no valor indenizável proporcional à lesão, nos termos da Tabela 

da Lei nº. 6.194/74, introduzida pela Lei nº. 11.945/09, em razão de 

acidente de trânsito que o acometeu em 24-7-2016. Preliminarmente, a 

alegação da necessidade de incluir a Seguradora Líder no polo passivo da 

ação não deve prevalecer, pois, é pacífico nos tribunais que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei nº. 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra entidade específica, pelo que, rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, embora não tenha o Autor 

pedido regulação do sinistro administrativamente, seja por qual motivo for, 

há de se reconhecer o interesse de agir, considerando que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, sob pena 

de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, 

conquanto não se verifique prova do requerimento na esfera 

administrativa, insurgindo-se a Requerida em face do pleito do Autor, por 

meio de Contestação, resta configurada sua objeção ao postulado, 

fazendo com que surja, dessa forma, o interesse de agir superveniente, 

pelo que, rechaço a preliminar arguida. Com relação a preliminar da inépcia 

da inicial, em virtude da ausência do CPF do Autor, entendo que esta 

também não merece guarida, pois, além de constar na inicial o número do 

CPF do autor, é entendimento dos tribunais pátrios que a ausência do 

referido documento não enseja no indeferimento da inicial, veja-se: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. 

DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - Verificando-se que a 

emenda à inicial era desnecessária, pois a petição foi instruída com os 

documentos necessários à propositura da ação, o processo deve 

prosseguir. II - A falta de informação de dados relativosa qualificação do 

autor, como CEP e CPF, não autorizam o indeferimento da petição inicial. III 

- É descabida, em cumprimento de sentença de ação civil pública, a 

exigência de comprovação de que a parte autora não ajuizou ação 

individual e que não requereu a liquidação de sentença em outro foro. IV - 

Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.896596, 20140111642319APC, 

Relator: JOSÉ DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2015, 

Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 305). [Destaquei] Muito embora a 

Requerida tenha arguido como preliminar a ausência de laudo do IML, 

verifica-se que essa questão não se amolda nas hipóteses dispostas no 

artigo 337, do CPC. Passando a análise do mérito, Verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao histórico clínico, ambos juntados no ID. 

4286046, demonstram que o Autor foi vítima de acidente de trânsito em 

24-7-2016, que lhe ocasionou invalidez permanente. A perícia médica 

judicial, realizada na audiência de conciliação (ID. 6746811), concluiu que 

o Requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta de 

membro inferior, de intensa repercussão, avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento), decorrente de acidente com veículo automotor terrestre. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, a parte autora faz jus 

à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o 

estabelecido na Lei nº. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei nº. 6.194/74, estabelecendo 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.”. [Destaquei] [...] A indenização deve ser limitada ao grau 

de redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos 

termos da Medida Provisória nº. 451, de 15-12-2008 (convertida na Lei nº. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei nº. 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 nº. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº. 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. [Destaquei] [...] A perícia médica 

atestou 75% (setenta e cinco por cento) de invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual o 

membro levado, ou seja, 75% de 70% (setenta por cento). 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 à 75% 

desse valor, que corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal 

de Justiça: 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 
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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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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 STJ: 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. 

Posto isso, julgo Parcialmente procedentes os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré no pagamento da indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais cinquenta centavos). O valor da condenação deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir do evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré, também, no pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 5º, C/C 

artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000213-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRAGA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Visto. Jorge Fraga Nogueira Junior, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, igualmente qualificado nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 5-6-2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, assim, a Requerida, pela via administrativa efetuou o 

pagamento da indenização, entretanto, aduz que o pagamento realizado 

não corresponde ao realmente devido, eis que teria direito ao equivalente 

a R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), portanto pugna por este 

recebimento, corrigido pelo IGP-M desde a data do pagamento 

administrativo, e acrescido de juros moratórios de 1%. Com a inicial vieram 

os documentos dos IDs. 4561250, 4561251, 4561253, 4561254 e 

4561255. No ID. 4656089 foi designada audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. A audiência 

foi realizada, conforme consta no ID. 5891089, entretanto, restou 

infrutífera. Foi efetuada, também, a perícia médica (ID. 5891101). A 

Requerida apresentou contestação no ID. 6035075, suscitando, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, eis que seria a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a responsável pelo pagamento da garantia pleiteada na 

exordial, além da falta de interesse de agir pela parte Autora, já que não 

houve comprovação de que foi efetuado o pedido do recebimento da 

verba na via administrativa, e pontua a necessidade de Laudo do IML, 

visto que este documento seria imprescindível para se quantificar a 

invalidez da vítima, portanto, sua ausência acarreta na improcedência da 

ação. No mérito, assevera a necessidade da produção de prova pericial, 

eis que os documentos trazidos pela parte Autora não são conclusivos, e 

discorre sobre o quantum eventualmente encontrado a título do Seguro 

DPVAT, bem como dos juros moratórios e correção monetária. O Autor 

deixou de impugnar a ação, conforme certidão de ID. 10264048. As partes 

foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, sendo que 

ambos se manifestaram nos IDs. 10348269 e 10399659. É o relatório. 

Decido. A parte Autora ajuizou a presente Ação objetivando a 

condenação da Ré no pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), em razão de acidente 

de trânsito que o acometeu em 5-6-2016. Preliminarmente, a alegação da 

necessidade de incluir a Seguradora Líder no polo passivo da ação não 

deve prevalecer, pois, é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei nº. 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra entidade específica, pelo que, rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, embora não tenha o Autor 

pedido regulação do sinistro administrativamente, seja por qual motivo for, 

há de se reconhecer o interesse de agir, considerando que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, sob pena 

de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, 

conquanto não se verifique prova do requerimento na esfera 

administrativa, insurgindo-se a Requerida em face do pleito do Autor, por 

meio de Contestação, resta configurada sua objeção ao postulado, 

fazendo com que surja, dessa forma, o interesse de agir superveniente, 

pelo que, rechaço a preliminar arguida. Muito embora a Requerida tenha 

arguido como preliminar a ausência de laudo do IML, verifica-se que essa 

questão não se amolda nas hipóteses dispostas no artigo 337, do CPC. 

Passando a análise do mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência da 

documentação necessária à propositura da demanda, 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 nº. 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 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 recurso. (TJ-SP - 

APL: 40015195120138260562 SP 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) Verifica-se que o boletim 

de ocorrência (ID. 4561253), aliado aos documentos médicos (ID. 

4561254), demonstram que o Autor foi vítima de acidente de trânsito em 

5-6-2016, que lhe ocasionou invalidez permanente. A perícia médica 

judicial, realizada na audiência de conciliação (ID. 5891101), concluiu que 

o Requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

direito, de média repercussão, avaliada em 50% (cinquenta por cento), 
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decorrente de acidente com veículo automotor terrestre. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, a parte autora faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei nº. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei nº. 6.194/74, 

estabelecendo 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.”. 

[Destaquei] [...] A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da 

Medida Provisória nº. 451, de 15-12-2008 (convertida na Lei nº. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei nº. 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 nº. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº. 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. [Destaquei] [...] A perícia médica 

atestou 50% (cinquenta por cento) de invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual do 

membro lesado, ou seja, 50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), contudo, o Autor faz jus à 50% desse valor, que 

corresponde a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça: 

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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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 STJ: 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. 

Posto isso, julgo Parcialmente procedentes os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré no pagamento da indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir do evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré, também, no pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 5º, C/C 

artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893095 Nr: 25271-17.2014.811.0041

 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: BRENO CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CORREA DA COSTA 

DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Vistos.

 Diante da ordem proferida nos autos do Recurso Especial número 

1.63.428/SC (2016/0285000-5), de relatoria do Ministro Luiz Felipe 

Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

controvérsia repetitiva: da possibilidade de cumulação ou não da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto do contrato 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949822 Nr: 60237-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI, RAIMUNDO 

BEZERRA BONA, KARLA KRAUSE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA GRASSI QUARTUCCI 

- OAB:SP 162.579, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - OAB:11758, GUSTAVO 

PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, MAX 

NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333-MT

 Vistos.

 Diante da ordem proferida nos autos do Recurso Especial número 

1.63.428/SC (2016/0285000-5), de relatoria do Ministro Luiz Felipe 

Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

controvérsia repetitiva: da possibilidade de cumulação ou não da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto do contrato 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 4008-56.1996.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 165 de 554



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joacir Jolando Neves - 

OAB:3610-B/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$ 

294,10 (duzentos e noventa e quatro 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 81760 Nr: 5671-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIRLEIDE MOLINA PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - 

OAB:12928

 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$ 

211,10 (duzentos e onze 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 359175 Nr: 29313-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 Visto,

Intime-se a parte executada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do pedido formulado as fls. 138/141.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939168 Nr: 54160-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICELLE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869356 Nr: 9073-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECONOMIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE LINO DA SILVA, MAMEDE LINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:35592/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comunique-se ao juízo deprecante acerca da redistribuição da missiva.

Intime-se o patrono da parte autora para se manifestar sobre a certidão de 

fl. 10.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933635 Nr: 51281-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MARIA DANTAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG GOLDFARB PDG3 INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010626 Nr: 27856-08.2015.811.0041

 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: ROSANGELA MARIA MACHADO

 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 
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ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, extrair as cópias 

reprográficas outrora solicitadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1276116 Nr: 443-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riomaq Industria e Comércio ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Cardoso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO JOSE DE SOUZA - 

OAB:19661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884207 Nr: 19336-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

19336-93.2014.811.0041, Protocolo 884207, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905083 Nr: 33608-92.2014.811.0041

 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: RODOLFINO MOREIRA FREIRE JUNIOR, ELISANGELA DA 

SILVA FLORENCIO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS 

MOREIRA - OAB:8.719/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$ 2.000,00 (dois 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 março de 2014 e 

termo final a data da entrega do imóvel em maio de 2014. O valor do 

aluguel será o correspondente aos documentos de fls. 56/58. Como os 

autores descaíram 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, 29 de janeiro de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001702-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE OLIVEIRA (AUTOR)

ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Edinei de Oliveira e Rosimeire Moreno Misael de Oliveira ajuizaram a 

presente Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização 

por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Parque 

Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda., alegando que adquiriram 

uma unidade habitacional no empreendimento denominado “Chapada 

Diamantina”, e que receberam as chaves em 06/11/2015, entretanto, 

asseveram que mesmo após a posse do imóvel ainda foi lançada 

cobrança pela taxa de evolução de obra. Afirmam também que vêm 

sofrendo diversas ocorrências de vazamento de gás. Que o condomínio 

contratou profissional para inspeção e vistoria, sendo o laudo entregue em 

fevereiro/2017, onde apontam inúmeras irregularidades, e assevera a 

necessidade de intervenção imediata do sistema de distribuição do gás. 

Assim, requerem a concessão da tutela de urgência para determinar as 

rés a se absterem de efetuar cobranças a título de evolução de obra a 

partir de outubro/2015; inserirem o nome dos autores nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas caso negativado, que promovam a imediata 

exclusão; que apresentarem “proposta de reparos definitivos na tubulação 

e medidor do gás no prazo de 30 dias, devendo conter: substituição dos 

materiais precários utilizados; data de início e termino dos reparos; 

apresentando também solução para ausência continua de gás enquanto 

houver a realização dos reparos na tubulação do gás e medidores; 

devendo solucionar todos os vícios e deformidades constatados no 

laudo”, tudo sob pena de multa diária. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Neste juízo de cognição 

sumária, verifica-se que os autores tomaram posse do imóvel em 

06/11/2015, conforme documento de ID 11524933, todavia, a requerida, 

mesmo após a entrega, continuou cobrando a taxa de obra, segundo 

demonstra o documento de ID 11524954. Pois bem. A cobrança da taxa de 

evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao 

credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento 

até a conclusão da obra. Assim, ocorrendo a entrega do imóvel, não é 

justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo, devendo a 
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incorporadora/fiadora, responder pelo pagamento. Nesse sentido, por 

analogia ao atraso na obra: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS 

CONFIGURADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I - Deve ser reconhecida a 

responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução 

de Obra, se houve atraso na entrega do imóvel e, outrossim, se existente 

cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a 

Instituição Financeira. II- O consumidor não pode ser penalizado com a 

substituição de mutuário junto à Instituição Financeira que financiou parte 

do imóvel, se o inadimplemento se deu em razão de atraso na obra, por 

responsabilidade da Construtora. (TJMT, AI 39900/2015, Des. Sebastião 

de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 17/06/2015, Publicado 

no DJE 24/06/2015). Negritei. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUI-SITOS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE 

OBRA - MORA INJUSTIFICADA - ÔNUS DA CONSTRUTORA. A 

antecipação de tutela, nos termos do art. 273, CPC, tem cabimento quando 

o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova 

inequívoca dos fatos, verificar a presença de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. Constatada a mora injustificada da 

construtora, não pode o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra 

ser imputado ao adquirente do imóvel. (TJMG – RAI nº 

1.0024.13.034200-9/001 – Relator Desa. Evangelina Castilho Duarte – 14ª 

Câmara Cível – J. 2304/2015). Negritei. Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, vez que os autores poderão sofrer penalidades pela 

inadimplência. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de os autores perderem a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, com 

relação ao vazamento de gás, não há como atender ao pedido nesta fase 

de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda prova 

técnica, a qual será possível na fase oportuna, ademais, é temerário se 

valer de prova unilateralmente produzida. Não bastasse isso, não há 

garantia de que após a vistoria do profissional contratado pelo condomínio, 

que se deu em fevereiro de 2017, as requeridas não efetuaram qualquer 

reparo no sistema de gás. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, para determinar que as rés se abstenham de efetuar cobranças 

a título de evolução de obra a partir de 06/11/2015, bem como de inserirem 

o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, mas caso 

negativado o débito aqui discutido, que promovam a imediata exclusão, no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade dos requerentes 

em relação às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 16/04/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 31 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.
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Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por 

Danos Materiais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

ALTERNATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, em desfavor de 

SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO e GRUPO VIVENZA, aduzindo que o réu 

Samuel trabalhou como prestador de serviços para a autora no período de 

01/02/2016 à 03/01/2018, e após o término da relação ele passou a 

assediar os clientes da autora, captando-os para si e que ainda utiliza 

materiais de apresentação e trabalho obtidos durante a prestação do 

serviço. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a interrupção dos assédio/captação dos clientes da autora, e 

que o réu deixe de utilizar os seus materiais, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 
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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][1] No caso vertente, observa-se que realmente as partes 

haviam firmado contrato de prestação de serviço, no qual consta na 

cláusula quarta, item 4.2, de confidencialidade (Id. 11531912). É certo que 

nas relações comerciais a boa-fé e lealdade devem ser resguardadas, a 

fim de se manter o equilíbrio e no caso em análise, nota-se que as 

planilhas utilizadas pelas partes são iguais e constam provas de rescisão 

de contratos de clientes da autora, e apesar de não haver prova robusta 

de que o réu foi quem captou seus clientes, não há qualquer prejuízo ao 

mesmo, já que se trata apenas de tutela inibitória. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar ao réu que interrompa os assédio/captação dos 

clientes da autora, e deixe de utilizar os materiais comerciais da mesma. 

Designo o dia 16/04/2018, 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 (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, 31 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004920-98.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RAYRAN DANTAS DINIZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. RAYRAN DANTAS DINIZ, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16.07.2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor mensurado pela perícia médica, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da 

inicial quanto ao reembolso de despesas médicas e ausência do pedido 

específico do valor da indenização, falta do interesse de agir em razão da 

satisfação em esfera administrativa, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, bem 

como ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, por 

estes estarem ilegíveis. No mérito, a ré alega a improcedência do pedido 

de complementação da indenização, quanto à quitação, insubsistência do 

pedido devido à pretensão do autor que já foi satisfeita, a manifestação do 

laudo pericial, discorre sobre o valor e a proporcionalidade da indenização 

quanto à extensão da lesão, impossibilidade da incidência de correção 

monetária a partir da Medida Provisória 340/2006, correção monetária, 

juros e honorários advocatícios, pugnando pela improcedência do pedido 

inicial. 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, 

obrigatório no valor de mensurado pela perícia médica, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 16.07.2015. e apesar 

de não ter no corpo da ação dado valor ao seu dano corporal, fez o 

pedido para a condenação da seguradora baseado na pericia médica a 

ser realizada, não havendo que se falar em ausência de pedido, vez que 

deu a causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mim e quinhentos reais) 

Preliminarmente, quanto a alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Muito embora a parte ré alegue a ausência de pedido específico quanto as 

despesas médicas e embora a parte autora tenha acostado aos autos 

recibo referente às despesas médico hospitalares, verifica-se que não 

houve pedido de reembolso, não havendo que se falar em inépcia da inicial 

neste ponto, pelo que afasto a preliminar arguida. Com relação a preliminar 

de alegação da falta de interesse de agir em razão da satisfação da 

indenização realizada administrativamente, é certo que a suposta quitação 

passada pelo beneficiário do seguro deve ser interpretada restritivamente, 

alcançando apenas o valor efetivamente recebido, sem que impeça 

qualquer iniciativa de reclamar eventuais diferenças que entender devida, 

pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - RECIBO - QUITAÇÃO APENAS DO 

VALOR PAGO - DIFERENÇA - POSTULAÇÃO JUDICIAL - INTERESSE DE 

AGIR - INVALIDEZ PERMANENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

APURAÇÃO. 1. Por não implicar em renúncia ou extinção da obrigação, o 

recibo firmado pelo segurado ou pelo beneficiário, dando quitação plena e 

geral, apenas libera a seguradora da importância nele expressa e confere 

ao beneficiário interesse em postular em juízo a diferença que entender 

devida. 2. Até a entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de 

dezembro de2008, o valor da indenização prevista no Seguro DPVAT, em 

caso de invalidez permanente, deve ser fixado sempre no percentual 

máximo, pois a legislação anterior não estipulava critérios para a sua 

fixação em valor variável. V.V. É dever do autor a constituição do direito 

pretendido na demanda (art. 333, I, do CPC). Não estando demonstrado 

nos autos o acidente e suas consequências (lesões) para a vítima, ainda 

que tenha havido pagamento administrativo, não cabe direito à 

complementação de quantias.” (TJ-MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 

Julgamento: 09/05/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL) “E M E N T 

A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA 

- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA 

DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - 

COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a 
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necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de 

interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro 

obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na 

reclamação da diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez 

permanente ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a 

vítima receber indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos 

da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. O termo inicial para a correção monetária nos casos de 

indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do 

evento danoso.” (TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 

0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de 

Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) 

Com relação à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ter a parte autora 

juntado comprovante de residência em nome de terceiro, os artigos 282 e 

283 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 282. 

A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, 

prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 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 - o 

requerimento para a citação do réu. Art. 283. 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. Quanto à 

alegação de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro 

com a apresentação de cópias do documento de Cadastro no Registro 

Geral de Pessoas Físicas (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 

cumpre registrar que os documentos supracitados não fazem parte dos 

requisitos essenciais previsto no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil, pelo que afasto esta preliminar. No mérito verifica-se que o boletim de 

ocorrência e o boletim de atendimento juntado aos autos demonstram que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 16.07.2015. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que Rayran Dantas Diniz apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita, membro inferior esquerdo de 

média repercussão avaliada em 50% para cada um e invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda, de leve repercussão avaliada em 

25%, 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%, 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%, e 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais). c) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 ( dois mil, trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim, estando 

demonstrado o valor indenizatório proporcional à extensão da lesão, e 

tendo sido efetuado pagamento na esfera administrativa, conforme 

comprovante de depósito (ID. 79634501), de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte cinco reais), a parte autora faz jus ao remanescente de 

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 
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juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

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. 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. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2017. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014044-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: ERISON BENEDITO FREITAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Erison Benedito Freitas Da 

Silva, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/03/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da 

diferença do seguro obrigatório no valor de R$ 12.825,00 (doze mil 

oitocentos e vinte e cinco reais). Acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir 

devido necessidade de pedido administrativo prévio e pendencia 

documental, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, a ré alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores indenizatórios, devendo o 

pagamento ser proporcional a lesão, discorre sobre o valor e limite da 

indenização, necessidade de prova pericial, impossibilidade de correção a 

partir da medida provisória 340/2006, bem como quanto aos juros 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, obrigatório no valor 

de R$ 12.825,00 (doze mil oitocentos e vinte e cinco reais), em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 02/03/2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir e pendencia 

documental, em razão da ausência de requerimento pela via administrativa, 

estas alegações não prosperam nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“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) 

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 , 
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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, 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 recurso.” (TJ-SP - 

APL: 40015195120138260562 SP 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 

02/03/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que Erison 

Benedito Freitas Da Silva apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho 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 punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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". 

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. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 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. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019076-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: CINTHIA FERNANDES GARCIA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Cinthia Fernandes Garcia 

Amorim, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificado nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito 30/04/2017, que lhe ocasionou invalidez parcial permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 
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índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, falta de interesse de agir devido necessidade de pedido 

administrativo prévio e pendencia documental, principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, a ré 

alega quanto à manifestação do laudo pericial, discorre sobre os valores 

indenizatórios, devendo o pagamento ser proporcional a lesão, 

impossibilidade de correção a partir da medida provisória 340/2006, bem 

como quanto juros moratórios e honorários advocatícios. A impugnação foi 

juntada 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 30/04/2017. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, é pacífico nos tribunais que o seguro pode 

ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto as alegações de ausência de 

interesse de agir e pendencia documental, em razão da ausência de 

requerimento pela via administrativa, estas alegações não prosperam nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “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. 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 o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento hospitalar, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 30.04.2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que Cinthia Fernandes Garcia 

Amorim apresenta invalidez permanente parcial incompleta do no ombro 

direito de média repercussão avaliada em 50%; no ombro direito, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiados 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 
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atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta no ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%;. Desse modo: a) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente ao ombro direito. 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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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, 31 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AFONSO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001411-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS AFONSO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCAS AFONSO PEREIRA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

12.09.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente parcial incompleta na 

mão esquerda de média repercussão, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação 

perante a Seguradora e a falta do interesse de agir em razão da ausência 

de requerimento administrativo, carência da ação devido boletim de 

ocorrência não ter validade, por ser documento unilateral e não produzido 

por autoridade policial competente, bem como ausência do laudo do IML 

descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74.. No mérito, a ré alega 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre quanto ao valor 

indenizatório, impossibilidade da incidência da correção monetária a partir 

da Medida Provisória nº. 340/06l, dos juros, da correção monetária e dos 

honorários de Sucumbência. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré quanto ao laudo. E o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento da diferença 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 12.09.2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à ausência de interesse de agir alegada pela seguradora, em 

razão da ausência de requerimento pela via administrativa e a falta de 

comprovação da entrega da documentação administrativamente, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “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) No que tange a carência da ação pela ausência 

do laudo do IML e a validade do boletim de ocorrência, estes assuntos 

serão analisados com o mérito por com ele se confundirem. No mérito, 

verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 12.09.2016. 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 
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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, importante elucidar, 

também, que nos autos há prova pericial, o que corrobora com os fatos 

aludidos pelo Autor. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na Ação de 

Cobrança de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros 

elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do 

acidente que supostamente provocou a invalidez permanente da vítima.” 

(Apelação Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva 

– 1º.12.2010) “O direito à indenização independe da realização do boletim 

de ocorrência, bastando apenas que se prove o acidente e os danos dele 

decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – Relator: Des. Orlando de 

Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica judicial realizada concluiu 

que LUCAS AFONSO PEREIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do Membro Inferior DIREITO 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 no Membro 

Inferior DIREITO de intensa repercussão, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 70. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatro centos e cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$7.087,50 (SETE MIL, OITENTA E SETE REAIS 

ECINQUENTA 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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$7.087,50 (SETE MIL OITENTA E 

SETE REAIS ECINQUENTA 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. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017230-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: JULIANA DE JESUS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. Juliana de Jesus Oliveira, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22.11.2016, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer o 

pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês, mais correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como que a ré seja condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A contestação e documentos foram acostados aos autos, 

tendo a ré alegado, preliminarmente, necessidade da alteração do polo 

passivo da lide para inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A, bem como ausência do laudo do IML descumprindo o 

art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito a ré alega pagamento proporcional 

ao dano corporal requerendo a improcedência da demanda, discorre 

sobre o quantum indenizatório em eventual condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento da indenização 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 22.11.2016. Preliminarmente, quanto a 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 
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passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 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 

22.11.2016. A perícia médica judicial realizada, por sua vez, concluiu que 

Juliana de Jesus Oliveira apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média repercussão avaliada em 

50%, 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte ré 

juntou aos autos (ID n° 10946006) comprovante de depósito do pagamento 

por via administrativa no valor de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à indenização do 

dano corporal, restando o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. 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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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, 31 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001418-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILGNER MARTIM ALVES ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Wilgner Martins Alves Rocha, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

20.08.2016 que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 
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alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, 

falta do interesse de agir pela ausência do pedido administrativo prévio, 

ausência do laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74, bem 

como insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado. No mérito, 

a ré alega constitucionalidade das Leis nº. 11.482/07 e nº. 11.945/09, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do quantum 

indenizatório e eventual condenação, da adequação social do seguro 

DPVAT e inexistência de ofensa aos princípios constitucionais, existência 

de regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, 

obrigatório 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 20.08.2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo e pendência documental, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “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) Quanto as preliminares de ausência do laudo do 

IML, e de boletim de ocorrência sem validade, estes assuntos serão 

analisados com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se 

que a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado aos documentos 

hospitalares comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

20.08.2016. Quanto à alegação sobre a imprescindibilidade de produção 

de prova pericial, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. 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, importante 

elucidar, também, que nos autos há prova pericial, o que corrobora com os 

fatos aludidos pelo Autor. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na 

Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se 

por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a 

ocorrência do acidente que supostamente provocou a invalidez 

permanente da vítima.” (Apelação Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. 

Clarice Claudino da Silva – 1º.12.2010) “O direito à indenização independe 

da realização do boletim de ocorrência, bastando apenas que se prove o 

acidente e os danos dele decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – 

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica 

judicial realizada concluiu que Telma Roque Melhado apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50%, 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 
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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". 

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. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016181-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO GOMES (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016181-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE CARLOS DA CONCEICAO GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Jose Carlos Da Conceicao 

Gomes, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 25/02/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor referente seguro obrigatório, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do 

interesse de agir pela necessidade de pedido administrativo prévio e 

pendência documental, ausência do laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 

5º da Lei 6194/74, bem como alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência juntado. No mérito, a imprescindibilidade de produção de 

prova pericial, discorre quanto ao valor indenizatório, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, obrigatório, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 25.02.2017. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de ausência de 

interesse de agir, em razão da falta do pedido administrativo e pendência 

documental, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento 

já consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“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) 

Quanto as preliminares de ausência do laudo do IML, e de boletim de 

ocorrência sem validade, estes assuntos serão analisados com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25.02.2017. Quanto à 

alegação sobre a imprescindibilidade de produção de prova pericial, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. 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, importante elucidar, também, 

que nos autos há prova pericial, o que corrobora com os fatos aludidos 

pelo Autor. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros elementos 

constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que 

supostamente provocou a invalidez permanente da vítima.” (Apelação 

Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva – 

1º.12.2010) “O direito à indenização independe da realização do boletim de 

ocorrência, bastando apenas que se prove o acidente e os danos dele 
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decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – Relator: Des. Orlando de 

Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica judicial realizada concluiu 

que Gino Pereira de Souza apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão direita de média repercussão avaliada em 50%, 

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 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. 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". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

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. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais). 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. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032114-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032114-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Sebastiana Mriamar Marciana Alves e Outros em 

desfavor de AGEMED Saúde S/A e ALLCARE Administradora de 

Benefícios S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinado que as requeridas reativem imediatamente o plano de saúde 

da parte autora, expedindo fatura do mês de outubro/2017 para 

pagamento. Em síntese, informa a parte autora que o seu plano de saúde 

foi cancelado por falta de pagamento. Antes de qualquer manifestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos os comprovantes de pagamento das faturas 

desde a adesão dos usuários ao plano de saúde, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020126-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020126-55.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por 

Sebastiana Aurea Leite em desfavor de Renato de Abreu, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida 

retifique o registro civil da parte autora. Consta na inicial que a autora é 

portadora de necessidades especiais e, após o seu nascimento, foi 

registrada perante o Cartório de Paz e Notas da Comarca de Acorizal/MT, 

constando em sua certidão de nascimento o seu nome Sebastiana Aurea 

Leite, filha de Benedito Rodrigues Leite e Clotilde Aurea de Barros Leite. 

Aduz que solicitou a 2ª via da certidão de nascimento, todavia, os dados 
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constantes na mesma estão equivocados. Afirma que os nomes e 

sobrenomes constantes no registro civil foram criados pelo tabelião e 

estão impedindo os atos corriqueiros da parte autora. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Acolho a emenda e defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que ao requerer a 

segunda via de seu registro civil, o mesmo veio com os nomes 

equivocados, motivo pelo qual, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a retificação de seu registro civil. 

Analisando detidamente os autos, nesse momento processual, verifica-se 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Observa-se do documento acostado no ID nº 8325886, tanto a 

certidão original quanto a segunda via do documento, onde resta 

comprovado o equivoco com relação aos sobrenomes lançados no 

registro, implicando em óbice nos atos da vida civil da parte autora. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino que o 

requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, retifique o registro civil da 

requerida e expeça-se a segunda via, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 16/04/2018, 

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). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020023-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANTONIA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Adriana 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 1020023-48.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel e de Encargos da 

Locação proposta por Rosa Antônia da Silva em desfavor de Adriana 

Epifania dos Santos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo 

audiência de conciliação para o dia 16/04/2018, às 09:30 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. Poderá a parte 

requerida, no mesmo prazo da contestação, requerer a purgação da mora, 

conforme art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando judicialmente o valor 

descrito na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de acordo 

com o que dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. 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. 

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021811-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIA FIGUEIREDO PINHEIRO (AUTOR)

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021811-97.2017.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de nº 10071434, 

pleitear a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita. É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido 

de não reconhecer o pedido como instituto processual apto a modificar 

decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos 

recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo 

se conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão de nº 

9068560. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014316-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1014316-36.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Ante a manifestação da parte 

autora com relação ao laudo médico (ID – 5871633), determino que se 

intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do laudo pericial (ID – 4636405), requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2017. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026264 Nr: 34912-92.2015.811.0041

 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: DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 CONHECO e JULGO IMPROCENTE os Embargos Monitórios e converto o 

mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701 do 

CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.Transitado em julgado, intime-se o autor 

para manifestar 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.: 976651 Nr: 12483-34.2015.811.0041

 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: LUIZ DORILEO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Luiz 

Dorileo Siqueira em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT- S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

7.085,50 (sete mil e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro superior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (12/05/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980629 Nr: 14377-45.2015.811.0041

 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: ZACARIAS DOS SANTOS 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Zacarias dos Santos 

Júnior em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (28/02/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1068384 Nr: 54691-33.2015.811.0041

 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: REGINALDO DA SILVA MELLO

 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

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco (5) 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.: 1081778 Nr: 2411-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVICOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYTEC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar-se sobre a devolução da carta precatória juntada aos autos, 

requerendo o que entender de direito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1104345 Nr: 12289-97.2016.811.0041

 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: HUGO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça, observada as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 16/04/2018, às 10:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957179 Nr: 3643-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ANTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:13063-E / MT

 Vistos, etc.

Considerando o julgamento procedente dos Embargos à Execução em 

apenso, que extinguiu a presente execução, aguarde-se o transito em 

julgado da sentença proferida nos autos código 1073058, transladando 

cópia e após, arquive-se com as baixas e comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965643 Nr: 7251-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALI DE CAMPOS SIQUEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls.124/126, intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 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.: 969617 Nr: 9154-14.2015.811.0041

 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: JERRY RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique da Silva Lima - 

OAB/MS 9.979 - OAB:, Dr. Paulo de Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB/MT 16.691-A - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB/MT 8.184-A - OAB:, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Trata-se de 

Ação Cobrança de Indenização Securitária proposta por Jerry Ribeiro da 

Silva em face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A., 

para:a)Condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor de 

R$ 23.203,17 (vinte e três mil, duzentos e três reais e dezessete 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial do tornozelo, corrigido monetariamente data da 

contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b)Condenar o réu, com a totalidade do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

atualizado da causa. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979035 Nr: 13613-59.2015.811.0041

 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: URBANO DE ASSIS CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 
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assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 26/02/2018, A PARTIR DAS 07:30 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992428 Nr: 19616-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CEREZO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte requerente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informarem os dados bancários e CPF para 

expedição de Alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031394 Nr: 37446-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA TIEMI IWASHITA 

SALGUEIRO - OAB:13.288.B, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B/MT

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo, 

trasladando cópia da sentença aqui proferida aos autos principais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032044 Nr: 37742-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

14.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SPADA SALGUEIRO 

- OAB:17.789-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado nos Embargos à Execução opostos por Brasil Minério 

Mineração Sultan Aythe Ltda. em desfavor de Agro Ferragens Luizão 

Ltda, determinando o imediato prosseguimento da execução. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.Transitado 

em julgado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073058 Nr: 56698-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ANTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:13063-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Celso Alves Pinho - 

OAB/MT 12.709 - OAB:

 Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por Paulo Roberto Antonelli 

em face de Celso Alves Pinho, para extinguir o processo executivo nº 

3643-35.2015.811.0041 (código 957179). Por consequência condeno o 

embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados 

em R$1.500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.Transitada esta em julgado certifique e junte cópia da 

sentença nos autos da execução, arquivando-os.Quanto a estes autos, 

determino desapensamento e seu arquivamento com as baixas 

necessárias e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960687 Nr: 5127-85.2015.811.0041

 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: ALUIZIO MARCOS DE SOUZA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 145/146, 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.: 962579 Nr: 5953-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA SUNIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo legal, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981030 Nr: 14622-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 
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no prazo legal, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982322 Nr: 15096-27.2015.811.0041

 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: LUCAS BRUNO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CORREA CHAGAS DA 

SILVA - OAB:8184

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 138, 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.: 982994 Nr: 15386-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 GALDINO SOARES

 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

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS movida por José Galdino Soares 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), 

corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do 

efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;b) ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998109 Nr: 22648-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR VIEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AQUILES TENUTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMOS FERNANDES - 

OAB:12.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FACULDADE CÂNDIDO 

RONDON FCR - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005997 Nr: 25934-29.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON P. 

DOS SANTOS - OAB:8.700/MT

 Vistos, etc.

Itaú Seguro de Auto e Residência S/A promove a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de Daniel Ferreira da 

Cunha.

Primeiramente, ante a comprovação de erro no sistema PEA nesta 

comarca de Cuiabá, tenho como tempestiva a contestação apresentada.

Considerando a necessidade de demonstrar a ilegalidade na conduta do 

motorista, a existência de desídia, negligencia ou imprudência, ou ainda a 

configuração das de caso fortuito ou força maior no sinistro apurado, a 

ocorrência de danos, sua extensão e o nexo causal e diante do que 

dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 

22/08/2018 às 15:00 horas, para 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.

 Outras provas poderão ser solicitadas comprovada sua pertinência após 

realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte requerida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informarem os dados bancários e CPF para 

expedição de Alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014052 Nr: 29315-45.2015.811.0041

 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: MISAEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Inexistência de 

Débito c/c Dano Moral proposta por Misael José da Silva em face de Banco 

Itaucard S/A. para:a)declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$ 

6.043,00 (seis mil e quarenta e três reais) objeto de anotação junto ao 

SERASA e de discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido 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)Tornar definitiva a liminar concedida às 

fls. 41/42;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 
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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. 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.: 1035655 Nr: 39420-81.2015.811.0041

 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: ROGERIO SERAFIM 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 119.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para as providências. Decorrido o prazo 

sem qualquer manifestação, devolvam os autos ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1058378 Nr: 50208-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE SILVA DE SOUZA 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Josilene 

Silva de Souza da Cruz em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(19/09/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1090874 Nr: 6503-72.2016.811.0041

 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: ALINE PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1105714 Nr: 12844-17.2016.811.0041

 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: AMADO DUARTE VASQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - OAB:21.848, 

ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6.348-B, LUCAS PINHEIRO CIRIACO - 

OAB:21.182-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls.106/108, intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 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.: 1106184 Nr: 13049-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSENERGIA RENOVÁVEL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELI RODOLFO ZUSE, MARIA APARECIDA 

JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:23526/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

endereço da parte requerida.

Com a juntada do endereço, expeça-se o necessário para o cumprimento 

dos atos deprecados e, após, devolvam-se os autos para a comarca de 

origem.

Verificado o descumprimento das determinações, devolvam-se os autos 

para o juízo deprecante, para a adoção das medidas necessárias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128016 Nr: 22146-70.2016.811.0041

 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: PATRIQUE CRISTO CAMARGO RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, Gladstone Gimenis - OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ - OAB:8.506-A, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Patrique Cristo 

Camargo Ribeiro Rodrigues em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT- S/A, para condenar a requerida:a) ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 
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parcial incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (17/04/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento do valor 

de R$ 318,26 (trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) por 

restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação.c) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1163574 Nr: 37388-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARIA RODRIGUES SPINELLI MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Determino que Sra. Gestora proceda p desentranhamento da petição e 

documentos de fls. 69/98, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de 

assunto alheio aos presentes autos.

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.: 957465 Nr: 3791-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PIVA MOURATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

cumprimento a decisão de fls retro, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a advogado do exequente para dar andamento no 

feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047660 Nr: 45262-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de proceder à intimação do advogado da parte requerente para 

juntar comprovante de pagamento original da diligência do ofical de justiça 

para cumprimento do mandado.

Márcia G. Marinho - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025954-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 1025954-32.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Desconstituição de Dívida e Repetição 

de Indébito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Ormindo Washington 

de Oliveira em desfavor de Banco PAN S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos 

realizados, bem como que o requerido se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito, apresentando todos os valores 

debitados na folha de pagamento do autor até a suspensão. Consta na 

inicial que a parte autora foi surpreendida com a existência de descontos 

indevidos em sua folha de pagamento, desde a data de 01 de janeiro de 

2011, referente a um cartão de crédito. Aduz que jamais realizou a 

contratação ou utilização de cartão de crédito vinculado a instituição 

financeira requerida, de modo que os descontos são indevidos. 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. No caso em tela, informa a parte 

autora que estariam sendo descontados de sua folha de pagamento, 

valores oriundos da contratação de um cartão de crédito, todavia, 

acrescenta que jamais contratou qualquer serviço junto à instituição 

bancária, motivo pelo qual pugna pela suspensão dos descontos, bem 

como que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro 

de proteção ao crédito, apresentando todos os valores debitados na folha 

de pagamento do autor até a suspensão. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da 

parte autora, tendo em vista a comprovação dos descontos em sua folha 

de pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste na manutenção dos descontos indevidos e a restrição dos 

créditos do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade 

da medida. Todavia, o pedido de apresentação de todos os valores 

debitados na folha de pagamento do autor não merece acolhimento, tendo 
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em vista que o autor pode diligenciar para a obtenção dos documentos 

junto ao órgão financeiro vinculado ao seu empregador. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida suspenda a cobrança e os descontos que estão sendo 

realizados na folha de pagamento da parte autora, bem como se abstenha 

de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 16/04/2018, às 08:30 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). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018241-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERISLAINE DOS SANTOS OAB - RO8672 (ADVOGADO)

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ROMERO DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018241-06.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Alternativo de Dano 

Material c/c Dano Moral e Pedido de Lucro Cessante ajuizada por 

Marcolina Nascimento de Souza em desfavor de Candido Romero da 

Conceição. A decisão de ID nº 8783573 determinou que a parte autora 

comprovasse documentalmente a sua situação de insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Devidamente intimado, a parte autora deixou decorrer o prazo, sem 

apresentar manifestação, conforme certidão de ID nº 10879945. Desse 

modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à ausência do 

cumprimento da decisão de ID nº 8783573, bem como a inexistência de 

documentos que comprovem a situação de carência econômica 

enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se 

a parte autora para, no prazo 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 

de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019814-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (REQUERIDO)

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019814-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO STEFANE 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SILVANDIR TARTARI, 

JULIANA ROCHA FIGUEREDO Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos réus/reconvintes os benefícios 

da justiça gratuita. Em contestação (Id. 10923665), SILVANDIR TARTARI e 

JULIANA ROCHA FIGUEIREDO apresentaram reconvenção, pugnando pela 

concessão de liminar de imissão na posse do bem imóvel descrito e 

caracterizado na inicial. Do cotejo dos autos, observo que nesta ação, 

ANTONIO STEFANE FILHO pugnou na peça vestibular pela concessão de 

tutela de urgência, para suspensão do procedimento expropriatório 

extrajudicial, contrato de compra e venda firmado com os ora reconvintes 

e manutenção na posse do bem, sendo na decisão Id. 9360196 

indeferidos os aludidos pleitos, nos seguintes termos: “No caso em tela, 

verifico que, apesar de o autor afirmar a irregularidade na notificação para 

purgação da mora, é possível verificar que, tanto no selo acostado no 

documento Id 8279876, como na certidão que segue, consta a informação, 

atestada por escrevente juramentado da Comarca de Curitiba/PR e também 

do 1º Serviço Notarial desta Capital, a ocorrência da regular notificação da 

parte, sendo certo que, na forma do instrumento procuratório e declaração 

de hipossuficiência acostados aos autos, atualmente o autor reside na 

Capital do Estado do PR. Ao se ter em vista a fé pública das aludidas 

certidões, aliada a falta de provas em sentido contrário, não há ensejo à 

pretensão da parte quanto a tutela vindicada, por não haver a 

caracterização da probabilidade do seu direito, mormente ao se ter em 

vista que, à despeito de sua tese, não se faz imprescindível a tramitação 

do leilão na mesma Comarca do bem, tampouco imprescindível a posterior 

notificação quanto ao aludido ato. [...] Por fim, faço constar que, a despeito 

da discrepância entre o preço da avaliação informada pelo autor e a 

venda do bem, destaco que, além de ter a instituição financeira procedido 

a avaliação do imóvel, como se infere do documento Id 8280243, este não 

foi vendido em leilão por falta de arrematantes. Por estas razões, 

INDEFIRO, por ora o pedido formulado em tutela de urgência e, de 

conseguinte, na forma do § 6º do art. 303 do CPC, intimo o autor, por meio 

de publicação no DJE para no prazo de 05 dias apresentar a emenda da 

inicial, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do 

mérito.” Pelo autor foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 

1009205-63.2017.811.0000, contudo indeferida a liminar recursal. Desta 

sorte, considerando a regularidade, salvo melhor juízo, da documentação 

encartada pelos reconvintes, que demonstra o seu domínio sobre a coisa, 

aliada a permanência do autor no imóvel, de rigor o deferimento da medida, 

ante o caráter nitidamente petitório da pretensão, exercendo os 

reconvintes o direito de sequela sobre a coisa, na forma do art. 1.228 do 

CC, bem assim o prescrito na Lei n. 9.514/97, art. 30, segundo o qual “É 

assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 
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do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome.” Assim, demonstrada a consolidação da 

propriedade do imóvel em favor da parte autora, devidamente averbada na 

respectiva matrícula, de rigor o deferimento da liminar vindicada, não 

sendo o caso de audiência de justificação prévia, ante a robusta prova 

documental encartada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - 60 DIAS - ART. 30 DA 

LEI 9.514/97 - MANUTENÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO FORO - NÃO 

CONFIGURADA. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, "é assegurada ao 

fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 

disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". A 

cláusula de eleição de foro não abarca expressamente a solução de 

litígios envolvendo as garantias prestadas ao contrato, notadamente por 

se tratar de bem imóvel e a ação originária versar sobre reintegração de 

posse”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.15.004536-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL FUNDADO NA LEI N.º 9.514/97 - CARTA DE 

ARREMATAÇÃO LEVADA A REGISTRO - PROPRIEDADE DO AUTOR 

COMPROVADA - DIREITO DE SEQUELA - POSSE INJUSTA - 

DEMONSTRAÇÃO - RÉU QUE SE NEGOU A DESOCUPAR O BEM - 

REQUISITOS DA PRETENSÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - A imissão de posse, fundada no direito de 

propriedade - destina-se a tutelar o direito de quem detenha título de 

domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele 

inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro 

que exerça posse injusta. - Comprovado o domínio do autor sobre a coisa 

reivindicada, decorrente da averbação de carta de arrematação no 

registro do bem, com transferência da propriedade ao arrematante, bem 

como a ilícita permanência do réu no imóvel, recusando-se a deixá-lo, é de 

ser julgado procedente o pedido inicial, com o deferimento do pedido de 

imissão de posse.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.037243-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 03/10/2017). Nada 

obstante, com fito de evitar nulidades futuras, entendo por bem determinar 

ao Oficial de Justiça cumpridor do mandado que proceda prévia avaliação 

do imóvel, com certidão circunstanciada acerca de seu estado de 

conservação. Expeça-se MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE dos 

reconvintes no imóvel descrito e caracterizado nos autos, intimando-se o 

autor e/ou quem se encontrar no bem para desocupação voluntária no 

prazo de 60 dias, sob pena de uso de força policial, caso certificado 

pelo(a) Oficial de Justiça quanto a necessidade. No mais, transcorrido a 

suspensão dos prazos no dia 20/01/2017, intime-se o autor/reconvindo, 

via publicação desta decisão no PJE, para contestação à reconvenção no 

prazo legal. Por fim, comunico ao Desembargador Relator a decisão ora 

proferida. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019814-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (REQUERIDO)

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019814-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO STEFANE 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SILVANDIR TARTARI, 

JULIANA ROCHA FIGUEREDO Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos réus/reconvintes os benefícios 

da justiça gratuita. Em contestação (Id. 10923665), SILVANDIR TARTARI e 

JULIANA ROCHA FIGUEIREDO apresentaram reconvenção, pugnando pela 

concessão de liminar de imissão na posse do bem imóvel descrito e 

caracterizado na inicial. Do cotejo dos autos, observo que nesta ação, 

ANTONIO STEFANE FILHO pugnou na peça vestibular pela concessão de 

tutela de urgência, para suspensão do procedimento expropriatório 

extrajudicial, contrato de compra e venda firmado com os ora reconvintes 

e manutenção na posse do bem, sendo na decisão Id. 9360196 

indeferidos os aludidos pleitos, nos seguintes termos: “No caso em tela, 

verifico que, apesar de o autor afirmar a irregularidade na notificação para 

purgação da mora, é possível verificar que, tanto no selo acostado no 

documento Id 8279876, como na certidão que segue, consta a informação, 

atestada por escrevente juramentado da Comarca de Curitiba/PR e também 

do 1º Serviço Notarial desta Capital, a ocorrência da regular notificação da 

parte, sendo certo que, na forma do instrumento procuratório e declaração 

de hipossuficiência acostados aos autos, atualmente o autor reside na 

Capital do Estado do PR. Ao se ter em vista a fé pública das aludidas 

certidões, aliada a falta de provas em sentido contrário, não há ensejo à 

pretensão da parte quanto a tutela vindicada, por não haver a 

caracterização da probabilidade do seu direito, mormente ao se ter em 

vista que, à despeito de sua tese, não se faz imprescindível a tramitação 

do leilão na mesma Comarca do bem, tampouco imprescindível a posterior 

notificação quanto ao aludido ato. [...] Por fim, faço constar que, a despeito 

da discrepância entre o preço da avaliação informada pelo autor e a 

venda do bem, destaco que, além de ter a instituição financeira procedido 

a avaliação do imóvel, como se infere do documento Id 8280243, este não 

foi vendido em leilão por falta de arrematantes. Por estas razões, 

INDEFIRO, por ora o pedido formulado em tutela de urgência e, de 

conseguinte, na forma do § 6º do art. 303 do CPC, intimo o autor, por meio 

de publicação no DJE para no prazo de 05 dias apresentar a emenda da 

inicial, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do 

mérito.” Pelo autor foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 

1009205-63.2017.811.0000, contudo indeferida a liminar recursal. Desta 

sorte, considerando a regularidade, salvo melhor juízo, da documentação 

encartada pelos reconvintes, que demonstra o seu domínio sobre a coisa, 

aliada a permanência do autor no imóvel, de rigor o deferimento da medida, 

ante o caráter nitidamente petitório da pretensão, exercendo os 

reconvintes o direito de sequela sobre a coisa, na forma do art. 1.228 do 

CC, bem assim o prescrito na Lei n. 9.514/97, art. 30, segundo o qual “É 

assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 

do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome.” Assim, demonstrada a consolidação da 

propriedade do imóvel em favor da parte autora, devidamente averbada na 

respectiva matrícula, de rigor o deferimento da liminar vindicada, não 

sendo o caso de audiência de justificação prévia, ante a robusta prova 

documental encartada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - 60 DIAS - ART. 30 DA 

LEI 9.514/97 - MANUTENÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO FORO - NÃO 

CONFIGURADA. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, "é assegurada ao 

fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 

disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". A 

cláusula de eleição de foro não abarca expressamente a solução de 

litígios envolvendo as garantias prestadas ao contrato, notadamente por 

se tratar de bem imóvel e a ação originária versar sobre reintegração de 

posse”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.15.004536-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). “DIREITO 
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL FUNDADO NA LEI N.º 9.514/97 - CARTA DE 

ARREMATAÇÃO LEVADA A REGISTRO - PROPRIEDADE DO AUTOR 

COMPROVADA - DIREITO DE SEQUELA - POSSE INJUSTA - 

DEMONSTRAÇÃO - RÉU QUE SE NEGOU A DESOCUPAR O BEM - 

REQUISITOS DA PRETENSÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - A imissão de posse, fundada no direito de 

propriedade - destina-se a tutelar o direito de quem detenha título de 

domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele 

inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro 

que exerça posse injusta. - Comprovado o domínio do autor sobre a coisa 

reivindicada, decorrente da averbação de carta de arrematação no 

registro do bem, com transferência da propriedade ao arrematante, bem 

como a ilícita permanência do réu no imóvel, recusando-se a deixá-lo, é de 

ser julgado procedente o pedido inicial, com o deferimento do pedido de 

imissão de posse.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.037243-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 03/10/2017). Nada 

obstante, com fito de evitar nulidades futuras, entendo por bem determinar 

ao Oficial de Justiça cumpridor do mandado que proceda prévia avaliação 

do imóvel, com certidão circunstanciada acerca de seu estado de 

conservação. Expeça-se MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE dos 

reconvintes no imóvel descrito e caracterizado nos autos, intimando-se o 

autor e/ou quem se encontrar no bem para desocupação voluntária no 

prazo de 60 dias, sob pena de uso de força policial, caso certificado 

pelo(a) Oficial de Justiça quanto a necessidade. No mais, transcorrido a 

suspensão dos prazos no dia 20/01/2017, intime-se o autor/reconvindo, 

via publicação desta decisão no PJE, para contestação à reconvenção no 

prazo legal. Por fim, comunico ao Desembargador Relator a decisão ora 

proferida. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025011-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARIANO MOLIN (REQUERIDO)

MILTON MARIO MOLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1025011-15.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

132.362,84; Tipo: BUSCA E APREENSÃO (181); Espécie: [CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]; Parte Autora: Nome: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA SOLEDADE, 550, 8 ANDAR, 

PETRÓPOLIS, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90470-340 Advogado do(a) 

REQUERENTE: JORGE LUIS ZANON - MT0009975S Parte Ré: Nome: 

RICARDO MARIANO MOLIN CERTIDÃO 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. Cuiabá-MT, 31 de janeiro 

de 2018 SELMA SIQUEIRA BOAVENTURA Técnica Judiciária Autorizado 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) 

(65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1102933 Nr: 11691-46.2016.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA MARIA SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial Justiça, especialmente quanto a Citação 

do Requerido conforme fls. 93v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131973 Nr: 23854-58.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G DA SILVA VIEIRA ME, DOMINGAS GOMES 

DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, eventuais valores 

cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir Cartório Distribuidor 

Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento de mandado pelo 

oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a serem diligenciados 

pelo autor na Comarca Deprecada. Informo, que tais providências visam 

ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via Malote Digital, nos 

termos do artigo 141 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que determina o envio 

ou recebimento eletrônico das correspondências compartilhadas entre as 

unidades judiciárias do país e entre estas e a Corregedoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote Digital, proveniente do 

Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360127 Nr: 30173-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANY FERNANDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.139/139v, arquivem-se 

com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 443836 Nr: 19249-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE 

ABREU - ME, ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, JOAO 

CARLOS SOUZA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, SANDRO 

PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/MT13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.90/91, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794205 Nr: 514-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEEMIAS SILVA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.60/61, com suspensão 

dos honorários advocatícios em face do benefício da justiça gratuita, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 987742 Nr: 17555-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.290/292v, foi interposta a apelação pelo 

requerido às fls.295/298v e, contrarrazões de fls.300/305.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8304 Nr: 5436-05.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, EVERLI 

RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.417/419, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 239873 Nr: 1701-32.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos etc.

Lançada a r.sentença extintiva de fls.63/64, foi interposta a apelação de 

fls.83/94, recebida às fls.110, foi esta cassada por ausência de 

requerimento da parte adversa, V. Acórdão de fls.127/129. Foi 

apresentado Embargos de Declaração de fls.133/144, rejeitados às 

fls.160/162, motivo de Recurso Especial do requerido (fls.168/197), que 

teve seu seguimento deferido (fls.214v) e por final, a r.decisão de primeiro 

grau foi mantida.

Desta feita, considerando que não há condenação em honorários, 

arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730130 Nr: 26159-88.2011.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o contido na petição de fls. 75/76, insta consignar que já 

houve alteração do polo ativo da ação.

Ademais, procedo a anotação dos advogados indicados na referida 

petição.

Outrossim, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço: Avenida Isaac 

Póvoas, N° 169, Bairro: Centro Norte, nesta cidade.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752490 Nr: 4345-83.2012.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS WERICA TEIXEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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 n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

60, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771941 Nr: 25025-89.2012.811.0041

 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: NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:14.367-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:16209-A/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo a 

sentença de fls.65/71v que julgou parcialmente procedente a ação, V. 

Acórdão de fls.117/120v, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788098 Nr: 42033-79.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEO LINK COMUNICAÇOES E INFORMATICA 

LTDA, OZEIAS SUARES DE SOUZA, ANTONIO ANDREO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.76/76v, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 800071 Nr: 6493-33.2013.811.0041

 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: GUILHERMINA DOS ANJOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, em face de o 

recurso quanto a sentença de fls.69/74v, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos e, foi mantida pelo V. Acórdão de fls.128/132v, 

com majoração dos honrários sucumbenciais, intimo as partes para 

manifestarem em 15 dias.

Em caso de inércia, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127296 Nr: 21898-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DOS SANTOS CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.103/111v, foi interposta a apelação pelo autor 

às fls.114/120 e, contrarrazões de fls.132/151.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 31771 Nr: 7190-74.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO LOPES MOREIRA, MARISA TETILLA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - 

OAB:8663, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, SILVANA DIAS 

TEIXEIRA - OAB:6405

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.331/334, foi interposto Embargos de 

Declaração (fls.336/337), rejeitadoa às fls.343/344, motivo da apelação 

pelo autor às fls.346/349 e, contrarrazões de fls.352/355v.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 101060 Nr: 14907-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REAL ABN AMRO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5.291, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Vistos etc.

Proferida a sentença de procedência de fls.104/107, foi proferido o V. 

Acórdão de fls.148/154, que reconheceu a prescrição e julgou 

improcedentes os pedidos, com acolhimento dos Embargos de Declaração 

(fls.166/167v), invertendo o ônus da sucumbência, sendo os demais, 

negado seguimento.

Desta feita, intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712995 Nr: 6412-55.2011.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Embargos de Declaração movidos pelo HSBC Bank 

Brasil S/A, em face de a liminar de fls.123/126, aduzindo ser omissa 
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quanto ao momento da purgação da mora, assim, como é contraditória, 

pois a Lei não exige a citação do réu para consolidação na posse, que 

ocorre cinco dias após o cumprimento da liminar.É o relatório 

necessário.Não conheço dos argumentos quanto ao momento da 

purgação da mora, visto que a liminar atacada e a própria razão dos 

Embargos, demonstram que foi entendido que esta ocorre no prazo de 

cinco dias, contados do cumprimento da liminar com citação.Ademais, o 

entendimento firmado pelo Embargante que a posse se consolida com o 

simples cumprimento da liminar, fere o princípio Constitucional do 

contraditório, sendo a citação o meio pelo qual a parte adversa é 

cientizada pelo Poder Judiciário da forma de proceder dentro do caderno 

processual, sendo este posicionamento já firmado no Tribunal do Estado 

de Mato Grosso.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR 

NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO - NÃO ATENDIMENTO - ABANDONO DA 

CAUSA CONFIGURADO - EXTINÇÃO - ART. 485, III E §1º DO CPC - 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA 

NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - 

DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR (TABELA FIPE) - CABIMENTO - 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO,,da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). Diante da 

impossibilidade de restituição do veículo, deve ser mantido o bloqueio do 

valor respectivo com base na Tabela FIPE. (Ap 123108/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)Portanto, 

REJEITO os Embargos de Declaração.No mais, cumpra-se a liminar de 

fls.123/126, observando a diligência de fls.133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749175 Nr: 1160-37.2012.811.0041

 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: GRACIETE BONFIM LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo a 

sentença de fls.116/120v que julgou improcedente a ação, V. Acórdão de 

fls.146/147v, cujos honorários advocatícios foram suspensos, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755434 Nr: 7459-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDA SIMPLICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 Vistos etc.Lançada a sentença de fls.126/129, o requerido apresentou 

Embargos de Declaração de fls.132/133 e apelação de fls.137/145 e, a BV 

Financeira protestou pela reabertura do prazo, diante da carga dos autos 

pelo réu (fls.134/135).No que tange aos argumentos do disposto nos 

Embargos de Declaração, tenho que foi repetido na Apelação, desta feita, 

a questão deverá ser dirimida por meio do recurso em tela, não obstante a 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios, já tenha firmado o entendimento de 

que após as alterações da Lei 911/69, não se fala em pagamento 

substancial.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – REJEITADA – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA 

DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – REJEITADA – MORA 

EVIDENCIADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – ATRASO DE 

PAGAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DO 

CONTRATO – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

COBRANÇA PERMITIDA – , Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

28/09/2017)Tenho, ainda, que o Advogado Rafael Miranda Silva fez carga 

dos autos em 24/10/2017 e devolveu somente em 11/12/2017, sendo que 

a sentença foi proferida em 17/10/2017, causando evidente prejuízo ao 

autor, diante do que, reabro o prazo de recurso a BV Financeira, 

salientando, que este dar-se-á, somente quanto ao que lhe restava após a 

carga.Ademais, tenho que a autora foi regularmente intimada para 

contrarrazoar o apelo do requerido, no entanto, deixou transcorrer o 

prazo legal in albis, não se falando em novo prazo para esse 

desiderato.Por fim, intimo o advogado Rafael Miranda Silva para esclarecer 

os fatos acima em 05 dias sob pena de impedimento de vista, 

comunicação à OAB e demais que se fizerem necessário para evitar atos 

dessa natureza.Empós, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765780 Nr: 18491-32.2012.811.0041

 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: JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:129.126, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, reformando 

parcialmente a sentença de fls.133/144 que julgou parcialmente 

procedente os pedidos, V. Acórdão de fls.181/184, intimo as partes para 

manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789234 Nr: 43234-09.2012.811.0041

 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: ESTRELA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo a 

sentença de fls.269/285 que julgou parcialmente procedente a ação, V. 

Acórdão de fls.388/394v, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812441 Nr: 18933-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAMIR GONÇALO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 
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OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte requente atendeu de forma equivocada a 

decisão judicial e comprovou o deposito na conta da Diretoria do Fórum, 

uma vez que o 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835406 Nr: 40574-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT

 Vistos etc.

Proferida a sentença em conjunto com os autos código 863228, foi julgada 

parcialmente procedente a ação revisional (fls.361/371v), mantida em grau 

de recurso (V. Acórdão de fls.230/231v. do apenso).

Assim, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 863228 Nr: 4205-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Vistos etc.

Proferida a sentença em conjunto com os autos código 835406, foi julgada 

procedente a ação de busca e apreensão (fls.166/180), mantida em grau 

de recurso, V. Acórdão de fls.230/231v.

Assim, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891584 Nr: 24281-26.2014.811.0041

 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: JULIO VITORIA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação 

(fls.71/73v) sem condenação em honorários advocatícios, arquivem-se 

com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900464 Nr: 30174-95.2014.811.0041

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo a 

sentença de fls.152/155v que julgou procedente a ação, V. Acórdão de 

fls.268/271, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 915217 Nr: 40338-22.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - ME, 

CARLOS ALBERTO DA ROCHA, NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060, SILVANO CARVALHO - OAB:17882

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Max Energias 

Renováveis Ltda e outros, em face de a sentença de fls.88/89v, aduzindo 

que pelo sistema do CDC deverá ser apreciada a matéria concernente a 

revisão contratual, bem como, requer a gratuidade quanto a Carlos Alberto 

da Rocha.

O Embargado em suas contrarrazões de fls.99/99v foi pela rejeição dos 

declaratórios.

É o relatório necessário.

Inicialmente, tenho que o pedido de justiça gratuita, após a sentença, tem 

um único condão, qual seja o não pagamento do ônus de sucumbência, 

observando, que deveria comprovar a situação fática e não fazer mera 

alusão, portanto, dela não conheço.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração, como bem acentuado 

pelo Embargado, o pleito não encontra sustentação no artigo 1022 do 

CPC., visto que pretende a mudança do resultado da lide, por entender de 

forma diversa do Magistrado.

Assim, não estando presentes os requisitos ensejadores dos Embargos, 

quais sejam, obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material, 

REJEITO-OS.

Por fim a procuração de fls.95v, foi protocolada após o despacho de 

fls.87, portanto, não conheço das pretensões de fls.102.

Transitada em julgado a sentença e em nada requerendo, arquivem-se 

com as anotações devidas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044394 Nr: 43653-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 96 apenas quanto ao Sistema Infoseg, ocasião em 

que não obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, defiro o pedido de fls. 95, e determino a expedição de edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte requerente 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, sob pena de extinção do 

feito.

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.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1116781 Nr: 17349-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS AURELIO DE ALMEIDA SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, reformando 

em parte a sentença de fls.59/59v, apenas quanto a rescisão do contrato, 

intimo o autor para manifestar em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135024 Nr: 25095-67.2016.811.0041

 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): VANDA MARIA DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro os pleitos contidos na petição de fls. 50, posto que totalmente 

divorciados da realidade fático-processual, primeiro porque não há 

possibilidade de sentenciar o processo sem citação da parte requerida, 

uma vez que o AR de fls. 48 foi recebido por terceiro, segundo porque 

não há nos autos determinação de bloqueio sobre o veículo via Sistema 

Renajud.

Desta feita, considerando que tudo indica que a requerida reside no 

endereço da exordial, inclusive a pesquisa via Sistema Infojud, intimo a 

parte autora para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado.

 Após, expeça-se mandado de citação ao endereço da exordial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722585 Nr: 18128-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLY EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12.410-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

 Intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos, devendo indicar seus dados bancários para 

expedição de possível alvará de valores depositados a maior neste 

caderno processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733222 Nr: 29454-36.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.164/172v, foi interposta a apelação pela 

requerida às fls.175/178v e pelo autor às fls.181/184v e, contrarrazoados 

às fls.186/190 (ré) e 193/196 (autor).

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794201 Nr: 510-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.28/29, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794237 Nr: 548-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PETRONILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo a 
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sentença de fls.56/57 que julgou extinta a ação, V. Acórdão de fls.80/83v, 

com suspensão dos honorários advocatícios, diante de a justiça gratuita, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845413 Nr: 49120-52.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA 

ME, ELIANA FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643/O

 Intimação da Parte Requerida , no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

apetição de Registro:1062841, Data:9/11/2015, desentranhada dos autos 

por determinação das fls. 116, tendo vista a requerida petição protocolada 

em duplicidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 890108 Nr: 23270-59.2014.811.0041

 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): MOACIR APARECIDO NEVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,.Primeiramente devo sa foi por recair sobre o bem, alienação fiduciária 

pela CEF e no entender deste Magistrado não pode recair penhora, digo 

isso, pois, a alienação fiduciária consiste em negócio jurídico bilateral em 

que uma das partes (fiduciante) aliena a propriedade de um bem ao 

financiador (fiduciário), até que se finde a relação contratual pelo 

adimplemento ou pela inexecução de qualquer das obrigações contratuais. 

Por meio desta espécie de contrato de garantia, transfere-se ao credor 

(fiduciário) o domínio e a posse indireta do bem dado em garantia, 

independente de efetiva tradição da coisa. Consequentemente, torna-se o 

devedor (alienante) mero possuidor direto da coisa alienada, e, por força 

da lei, depositário desse bem.Dito isso, tem-se que a alienação fiduciária 

cuida-se de um contrato de garantia em que o devedor aliena um bem, a 

fim de assegurar o pagamento de uma dívida. Sendo que, após o 

adimplemento desse débito, o bem alienado volta a integrar o patrimônio do 

devedor (fiduciante).Note-se que, não obstante permaneça o bem dado 

em alienação fiduciária na posse do devedor, é atribuído ao credor 

(fiduciário) o domínio resolúvel desse bem.Desse contexto se conclui que, 

a penhora jamais poderá recair, sobre o bem, enquanto perdurar o 

contrato de alienação fiduciária, eis que esse é de propriedade (resolúvel) 

da Caixa Econômica Federal, terceiro estranho à lide, e não do agravante. 

Logo, como o bem gravado com alienação fiduciária não pertence ao 

executado, mas sim Caixa Econômica Federal, não pode ele ser 

penhorado para garantir execução promovida por outro credor, que não 

esse Banco.Nesse sentido, veja-se aresto ,.Portanto, esse foi o motivo do 

indeferimento, além do que, denota-se pelas pesquisas efetuadas que 

este é o único bem do devedor, restando evidente ser bem de família, o 

que pode ser afastado pelo credor, no entanto, como por ele mesmo dito, 

não pretende a penhora do imóvel, mas sim do direito, retornando, 

portanto, ao acima delineado.Assim, REJEITO os Embargos de 

Declaração.Em nada requerendo, arquivem-se como disposto às fls.69v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 913065 Nr: 38905-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA, LUIS CARLOS PAVÃO, JAMILI AIDAR PAVAO, LUCIANO 

CAMILOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.80/80v, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 936662 Nr: 52920-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA MARIA OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, reformando 

parcialmente a sentença de fls.73/78 que julgou improcedente a ação, V. 

Acórdão de fls.100/103v, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999864 Nr: 23399-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIVAL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos, mantendo a sentença de fls.23/23v, que 

julgou extinta a ação, sem a formação do contraditório, V. Acórdão de 

fls.46/48, com interposição de Recurso Especial, cujo seguimento foi 

negado (fls.62v), arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1020990 Nr: 32416-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J TRANSPORTES LTDA, WANDERLEI 

RODRIGUES DA SILVA, JANER GERALDA DA MOTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.52/53, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057655 Nr: 49840-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELY SIQUEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 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.: 1069589 Nr: 55222-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSUÉ MARQUES DA SILVA, 

WILSON MARQUES DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DA MATA, JAMIL 

MANOEL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.180/186, foi interposta a apelação pelo 

requerido fls.190/208, contrarrazões de fls.212/232.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071272 Nr: 55952-33.2015.811.0041

 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: ELIZA PEDROSO SANTOS

 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.69/73v, foi interposta a apelação pela autora 

às fls.76/85 e, contrarrazões de fls.87/95.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071273 Nr: 55953-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL NINFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração movidos pela autora, em face de a 

sentença de fls.106/111, que julgou improcedente a ação, aduzindo que 

as teses firmadas na sentença vão de encontro ao Recurso Repetitivo 

pelo STJ, quanto a ausência de anuência da capitalização de juros, motivo 

pelo qual deve ser reformada a decisão.

O Embargado às fls.117/119, foi pela rejeição dos Embargos visto que a 

pretensão é rediscutir a matéria.

É o relatório necessário.

Como se verifica o juiz ao lançar a sentença enfrentou todas as matérias 

postas pelas partes, portanto, qualquer modificação nessa dar-se-ia em 

face de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, que devem 

ocorrer na sentença, com ela ou no que dispõe o caderno processual, 

mas nunca por entendimento diverso da parte ou da jurisprudência.

Desta feita, se houve mudança de posicionamento dos Tribunais, após 

firmar a sentença, não poderá mudá-la sob esse argumento, mas sim, 

dentro dos preceitos legais dispostos no artigo 1022 do CPC.

 Portanto, não se enquadrando dentro das normas supra mencionadas, 

REEITO os Embargos de Declaração.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1093831 Nr: 7881-63.2016.811.0041

 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): JOSENILSON MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manutenção da sentença extintiva de fls.36/37, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1124341 Nr: 20587-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELEIS DE FREITAS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 37 posto que o veículo foi apreendido aos 

07/12/2016. Por outro lado, defiro o pleito de fls. 59 apenas quanto ao 

sistema Infojud, ocasião em que se chegou ao mesmo endereço da 

exordial (extrato em anexo).

 Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte requerente 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.
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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.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1134526 Nr: 24891-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERRAZ DELAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, com anulação 

da sentença de fls.50/51, que extinguiu a ação, V. Acórdão de fls.68/70, 

intimo o Banco para no prazo de 15 dias, comprovar a situação atual do 

processo de origem, bem como, manifestar quanto ao interesse na 

apreensão do bem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1149701 Nr: 31590-30.2016.811.0041

 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: EDUARDO MARTINS ARCANJO ME, EDUARDO MARTINS 

ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.161/166v, foi interposta apelação pelo 

requerido às fls.171/181 e, contrarrazoado às fls.187/191.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1150497 Nr: 31932-41.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'ITALIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORROS 

PVC LTDA, LUIZ ALBERTO BURILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 56 verifica-se dos autos a realização de 

pesquisa do endereço atualizado do requerido Luiz Alberto Burille às fls. 

46, o qual além de ser requerido, representa a empresa requerida D’italia, 

ocasião em que se obteve êxito.

Às fls. 53 o Oficial de Justiça informa a não localização do condomínio 

Vero no bairro Dom Aquino, contudo, em uma rápida pesquisa no site 

www.google.com.br, constata-se a existência do referido condomínio.

Desta feita, intimo a parte requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, sob pena de extinção do feito.

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço do Sr. Luiz Alberto 

Burille (requerido e representante legal da empresa requerida), qual seja, 

Rua Pimenta Bueno, N° 901, Condomínio Residencial Vero, Bairro Dom 

Aquino, nesta cidade.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835583 Nr: 40698-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURAIDES RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT, Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a 

sentença de fls.77/80, V. Acórdão de fls.101/103v, qu julgou 

improcedente a ação e suspendeu os honorários advocatícios, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 337582 Nr: 8599-41.2008.811.0041

 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: FENIX CONSULTORIA E REPRESENTAÇOES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a 

sentença de fls.167/182, V. Acórdão de fls.323/326, intimo as partes para 

manifestarem em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006392 Nr: 26069-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO WENDER GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:200651, MAISA ALVES DO CARMO - OAB:14755/MT, PAOLO 

ALVES DA COSTA ROSSI - OAB:274.704/SP

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ADEJANIR SENA DE SOUZA 

em face de DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos 

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.: 800862 Nr: 7292-76.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a 

sentença de fls.133/140v, V. Acórdão de fls.184/186v, intimo as partes 

para manifestar em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas, tendo em 

vista o contido às fls.189, pelo Banco Honda.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Providencie o autor a citação da parte executada no prazo 

legal e por uma das formas de Lei e após, analisarei pedido de bloqueio on 

line. Cumpra-se. Cuiabá, 29.01.18 Suzana N.Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025419-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Apesar de alterar alguns encargos não retira a mora 

do devedor, a qual mantenho. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.01.18 Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014387-04.2017.8.11.0041

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:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

MARIA ELENA SOTO (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

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-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)

 

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: 1028381-02.2017.8.11.0041

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:

CHURRASCARIA E LANCHONETE AGUAS CLARAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

IVONE DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024496-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022950-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1021018-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRWIO MONTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida liquidou o débito em 

aberto, como anunciado pelo autor, 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 e caso tenha sido cumprido, 

deverá haver restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a 

diligência. 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, 31.01.18 Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000148-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@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. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019862-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem sobre certidão dos 

autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

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:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Desentranhe-se e adite-se o 

mandado no endereço declinado pelo autor para regular cumprimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

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:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Desentranhe-se e adite-se o 

mandado no endereço declinado pelo autor para regular cumprimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (AUTOR)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (AUTOR)

ALAN AYOUB MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando a retificação da decisão que recebeu os 

embargos de declaração, a partir de então decorrerá o prazo para 

recurso. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028583-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023819-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Inviável atender a pretensão do autor que diverge do rito do 

Decreto-Lei n. 911/69. Assim, intime-se o autor e seu advogado para 

cumprir determinação dos autos, no prazo legal, sob pena de extinção do 

feito, não mais cabendo postulações repetidas, se houver, dispensa-se 

enviar conclusos, devendo certificar sobre prosseguimento do feito como 
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já determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (RÉU)

A A TROMBIM - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Desentranhe-se e adite-se o 

mandado no endereço declinado nos autos, para regular cumprimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023243-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CICARELLI NETO (EXECUTADO)

DEDETIZACAO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Estando o requerido regularmente, representado nos autos, 

intime-se o autor para manifestar sobre sua postulação. Ao contrário, 

cumpra-se determinação já posta nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000094-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Estando o requerido representado nos autos, intime-se o autor 

para manifestar sobre sua postulação. Ao contrário, cumpra-se 

determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18.Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Estando o requerido representado nos autos, intime-se o autor 

para manifestar sobre sua postulação. Ao contrário, cumpra-se 

determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Estando o requerido representado nos autos, intime-se o autor 

para manifestar sobre sua postulação. Ao contrário, cumpra-se 

determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024754-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE EMILIO MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora providenciar os 

requisitos necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do 

executado e data de nascimento, bem como manifestar sobre resposta de 

pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028300-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (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. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento dos valores penhorados, 

expeça-se alvará. Proceda-se penhora nos bens indicados pelo credor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (RÉU)

 

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. 

Desentranhe-se e adite-se o mandado no endereço declinado nos autos 

para regular cumprimento. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029832-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA JOSE NUNES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028300-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024106-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBERTO BORTOLOTO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DOS REIS SENA (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. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (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. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001463-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita, diante dos documentos 

apresentados. Anote-se.Considerando que desde a entrada em vigor no 

NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

C i t e - s e  p a r a  r e s p o n d e r ,  c o n s t a n d o  à s  a d v e r t ê n c i a s 

legais.Intime-se.Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 81410 Nr: 1483-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SARAGIOTTO, APARECIDA 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E 

TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:12.086, EDUARDO 

MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO 

- OAB:3071/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, VANESSA 

KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Carta Precatória devolvida, às fls. 301/326, 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.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, LARICIA MELHORANÇA REYES, 

RICARDO MOURA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 CERTIDÃO DE ENVIO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10141, com previsão de disponibilização em 17/11/2017, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 16/11/2017, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT representando o polo ativo; e FRANCISCO 

EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - 

OAB:1731, SALADINO ESGAIB - OAB: representando o polo passivo.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE

Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 16/11/2017, foi 

disponibilizado no DJE nº 10141, de 17/11/2017 e publicado no dia 

21/11/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

representando o polo ativo; e FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, SALADINO ESGAIB - 

OAB:, representando o polo passivo.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de dilação de fl. 1056, a parte 

autora não indicou bens passíveis de penhora.

Certifico, ainda, que procedi à intimação da parte autora para se 

manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774969 Nr: 28205-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA, ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, acostada nos autos, no qual consta 

indicação dos correios de "Mudou-se", e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854647 Nr: 57177-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVINY CARLA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre os ofícios de fls. 175/177 e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940912 Nr: 55111-72.2014.811.0041

 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: OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABC BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME MENDES 

BARRETO - OAB:200.663/SP

 Certifico e dou fé, novamente, que a advocacia indicada à fl.293 não tem 

poderes específicos para levantar alvará. Assim, por ordem verbal da MM 

Juíza Dra Rita Soraya Tolentino de Barros, faço a intimação para a parte 

requerida regularizar a representação processual, conforme especificado 

à certidão de fl.295, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083121 Nr: 3026-41.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, acostada nos autos, no qual consta 

indicação dos correios de "Desconhecido", 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.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 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: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

Contestação de fls. 51/57, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 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: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre as correspondências devolvidas, às fls. 49/50, nas quais consta 

indicação dos correios de "Desconhecido", 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.: 1091571 Nr: 6826-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 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

 Vistos, etc.

Em face da decisão de fls.176/181, intime-se o autor para cumprir a carta 

precatória expedida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045646 Nr: 44205-86.2015.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 33662-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO DE NOVAES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 Vistos, etc.

O pedido do autor está prejudicado diante da certidão de fl.624.

Deverá indicar bens à penhora no prazo legal ou localização do bem de 

fl.623.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 380144 Nr: 16143-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEIXO - OAB:7069, GASTAO TAMBARA - OAB:12529

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 820921 Nr: 27138-79.2013.811.0041

 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: IBRAHIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CELSO BENÍCIO - 

OAB:20.047 OAB/SP, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486 - MT, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 Vistos, etc.

Em face da anuência do autor com o depósito realizado nos autos à fl.596, 

tenho por satisfeita a obrigação.

Expeça-se alvará em seu favor e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13226 Nr: 2399-72.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A

 Vistos, etc.

Intime-se o autor e seu advogado para manifestarem sobre o cumprimento 

do acordo e postulação de fls.561/566, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080755 Nr: 1918-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ACOSTA CAMARGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796473 Nr: 2821-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC INDÚSTRIA E COMÉRCIO BIODIESEL 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: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO - OAB:19091

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da parte requerida para manifestar sobre acordo 

apresnetado nos autos e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209517 Nr: 20200-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:OAB/MT 

16828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários periciais e digam as partes sobre laudo 

de fls.1258/1262.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 Vistos, etc.

Em face da ausência de impugnação da arrematação, homologo-a para 

surtir seus efeitos legais.

Expeça-se Carta de Arrematação, como alvará em favor do credor.

Após, deverá o autor apresnetar cálculo atualizado, abatendo o valor da 

arrematação e indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901373 Nr: 30851-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INALVA NUNES, JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO E PELAS RAZÕES ACIMA DECLINADAS, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para condenar à requerida a devolução na forma 

simples, dos valores descontados, tendo em visto que não foi constatada 

má-fé do requerido, além disso, o quantum a ser pago pela ré ao 

requerente, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros 

moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

mediante compensação com os valores creditados na conta corrente do 

interditado.Ante o resultado processual epigrafado, condeno as partes ao 

pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC, que serão rateados entre os litigantes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em 

relação ao autor, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis 

que beneficiária da AJG (fl. 31).Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 

2017.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 24505 Nr: 310-47.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laje Engenharia e Planejamento Ltda, JOSÉ 

ANTÔNIO FÉLIX, LUIS FRANCISCO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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$ 

163,10 (cento e sessenta e três 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 29443 Nr: 6723-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 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: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Certifico que assiste razão na alegação feita pelo credor, razão pela qual 

renovo o ato para a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 214689 Nr: 23585-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMANI DE PAULA FERREIRA, MARÍLIA NAZLIA LINO 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MOREIRA GARCIA - 

OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369 SP, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14.559/MT

 Autos n.º 214689 – Embargos à execução

Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 367198 Nr: 5650-10.2009.811.0041

 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: JOSÉ AMERICO, LUIZ CARLOS DELGADO, LUIZ 

CARLOS SANDER, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DOS SANTOS, 

NICANOR RODRIGUES DOS SANTOS, RENE JUNQUEIRA BARBOUR, 

MARICELDA MARIA POYER, NATALICE FERREIRA SALEH, PAULO DE 

TOLEDO RIBEIRA JUNIOR, VASCO MIL HOMENS ARANTES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

APLICANDO, aos saldos existentes nas contas-poupanças indicadas às 

fls. 31/32 em favor do autor José Américo, à fl. 36 em favor do autor Luiz 

Carlos Delgado, à fl. 41 em favor do autor Luiz Carlos Sander, à fl. 46 em 

favor da autora Maria de Fatima Fernandes dos Santos, à fl. 50 em favor 

da autora Maricelda Maria Poyer, às fls. 52/54 em favor da autora Natalice 

Ferreira Saleh, à fl. 61 em favor do autor Nicanor Rodrigues dos Santos, à 

fl. 66 em favor do autor Paulo de Toledo Ribeira Junior, à fl. 76 em favor do 

autor Rene Junqueira Barbour à fl. 80 em favor do autor Vasco Mil 

Homens Arantes Filho, o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no 

mês de janeiro de 1989, bem como, CONDENANDO o requerido ao 

pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor 

custodiado e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio 

de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes 

supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da citação, 

fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do 

CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.Condeno a parte 

demandada nas custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, 

do CPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. I. C.Cuiabá/MT, 10 de 

janeiro de 2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781885 Nr: 35504-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ADALTO LEITE, BENEDITA 

RODRIGUES DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anteriormente a análise do pleito retro, intime-se o exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos matrícula atualizada do bem 

indicado à fl.103.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 79577 Nr: 2036-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BILBAO VISCAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNÓSTICO E 

PESQUISAS MÉDICAS LTDA, SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, JOSÉ OLENIR GUIMARAES - OAB:3338-A/MT, JOSÉ 

OLENIR GUIMARÃES - OAB:3338OAB/MT

 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 exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 129354 Nr: 15934-87.2003.811.0041

 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): HERMANI DE PAULA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Em seguida, intime-se o devedor para depositar o valor dos honorários, 

no prazo de 10 (dez) dias, para que o feito possa prosseguir, 

advertindo-o que a ausência do depósito dos honorários periciais será 

tomada por desistência da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 387186 Nr: 23004-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO ORMOND SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Autos n.º 387186 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Proceda-se a avaliação dos bens apreendidos na espécie, nos moldes 

legais, e tão logo venha aos autos o laudo correspondente, digam as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 870 e ss. do CPC.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 205 de 554



JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729217 Nr: 25203-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769782 Nr: 22769-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a penhora de dinheiro da 

executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 797865 Nr: 4250-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOUZA BOA MORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:20386, MARIO MARCIO BORGES MODESTO - 

OAB:15947/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799666 Nr: 6090-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro do 

executado em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810579 Nr: 17071-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEI DELGADO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 810579 – Consignação em pagamento

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, conforme determinado à fl. 39, através de 

mandado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 23787 Nr: 4599-13.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LILIAN SOARES NASRALA, ESPOLIO 

DE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 23787 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a Cessão de Crédito noticiada pelo exequente (fl. 1668), 

proceda-se a alteração do pólo ativo da demanda, a fim de constar: 

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, como 

credora.

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, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 129645 Nr: 4569-46.1997.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELISEO VIEIRA LIMA, NIVALDA 

APARECIDA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT

 Autos n.º 129645 – Execução

Vistos etc.

 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.
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 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 188657 Nr: 219-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOTYLIAN PAULO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, LEANDRO REYES TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 188657 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, concedo à parte exequente o prazo de 30 

(trinta) dias para manifestação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 215173 Nr: 24083-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): DOMINGOS AFFONSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 215173 – Cumprimento de sentença

 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, 30 de janeiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 341183 Nr: 11529-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSMAR FRANCISCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT

 Autos n.º 341183 – Execução

 Vistos etc.

 Expeça-se alvará para levantamento do montante constrito na espécie, 

conforme determinado à fl. 137v.

Após, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Nada sendo postulado, no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 401026 Nr: 33573-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 401026 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a citação da parte 

executada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no artigo 257, do CPC.

Transcorrido o prazo assinalado, desde já, nos termos do art. 72, inciso II, 

do CPC, nomeio curadora especial ao devedor, a Defensoria Pública, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como, para manifestar-se em 

tal condição, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406379 Nr: 37659-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:GO 

26699, LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - OAB:20.099

 Autos n.º 406379 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 442157 Nr: 18342-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA NÃO 

PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN HICHAN DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 442157 – Execução

 Vistos etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 
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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, 30 de janeiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 721276 Nr: 16773-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA PACHER AGRA GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Autos n.º 721276 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 731682 Nr: 27821-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 731682 – Execução

Vistos etc.

 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, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732701 Nr: 28899-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DE ALMEIDA LESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Autos n.º 732701 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente apontado pelo credor (fl. 232), sob 

pena da expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 748262 Nr: 45555-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 748262 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

requerimento retro.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte requerente e para, 

promover o andamento do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 762259 Nr: 14776-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS EDUARDO DE OLIVEIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:6571/mt

 Autos n.º 762259 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 788923 Nr: 42917-11.2012.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Autos n.º 788923 – Monitória

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1144736 Nr: 29493-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F GUIMARAES JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1144736 – 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, 30 de janeiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1234585 Nr: 16393-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILSON CLÁUDIO NEPONOCENO - ME, 

MARIA LUCIA DA SILVA, AMILSON CLÁUDIO NEPONOCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Oficial de justiça.

Inexistindo deposito no prazo avençado, devolva-se a presente missiva.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 328328 Nr: 1029-04.2008.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO TRAMUJAS ASSAD - ME, MAURÍCIO 

TRAMUJAS ASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:11670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Autos n.º 328328 – Monitória

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, concedo à parte requerente o prazo de 20 

(vinte) dias para manifestação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 368202 Nr: 6052-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA ZELIA RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 PARA AS PARTES MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 376226 Nr: 12475-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO ORMOND SIMÕES, JEAN PAULO 

ORMONDS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Autos n.º 376226 – Execução

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação exarada nos autos apensos (cód. 387186).

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 401501 Nr: 33718-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANETE DA SILVA OLIVEIRA ME, ELIANETE 

DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 401501 – Execução

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, eis que se cuida de providência que incumbe à 

parte e não ao judiciário.

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452168 Nr: 24338-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 
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LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELTON FREIRE DE ALENCAR, ANGELTON 

FREIRE DE ALENCAR, AILTON ALVES DE MELO ALENCAR, ANGELINA 

ZÉLIA FREIRE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 452168 – Execução

Vistos etc.

 Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 777006 Nr: 30342-68.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Autos n.º 777006 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778224 Nr: 31619-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos etc.

Considerando o deposito efetuado à fl.220, manifeste-se a parte 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794581 Nr: 896-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA, PRICYLA 

PORTES SODEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808904 Nr: 15377-51.2013.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANEI DELGADO DA CRUZ

 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:

 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. Sem honorários.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825225 Nr: 31237-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA LOANGO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

SANTANDER/ REAL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EVANDRO ALEXANDRE 

CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 AAutos n.º 825225 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre os depósitos efetuados na espécie, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862115 Nr: 3364-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA MAIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, JBB INTERMEDIAÇÃO DE 

NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA CRISTINA 

RIBEIRO - OAB:209844

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida 

no alvorecer da demanda (fls. 163/164), para o fim de declarar resolvidos 

os contratos, repor as partes ao estado anterior e determinar que o 

requerido Banco BMG restitua a postulante o valor de R$ 1.501,55, 

referente à parcela descontata em 09/2014 (fl. 174), importe que deverá 

ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido 
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monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso indicado nos 

autos.Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5o, V e X, da 

CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, 

condeno os requeridos solidariamente a indenizarem a autora, no 

montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais, importe a ser pago 

pelos réus a demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a 

partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, 

a partir da citação.Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento 

das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 3.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.No mais, 

expeça-se alvará do valor depositado judicialmente (fl. 166) em favor do 

requerido Banco BMG, mediante a indicação por ele dos dados bancários 

necessários para tanto. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 30 

de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886155 Nr: 20639-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PAULO LORENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crismacleyton Pamplona - 

OAB:13305/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Quimérico o deferimento da suspensão em carta precatória, tendo em 

vista a evidente afronta aos princípios da eficiência e celeridade.

Assim, indefiro o pleito de fl. 13, e determino a devolução da presente 

missiva.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 918604 Nr: 42493-95.2014.811.0041

 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): ELCIO JANGUAS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 918604 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Tendo em vista a notícia do falecimento da parte executada, conforme se 

depreende do atestado de óbito acostado à fl. 76, determino a substituição 

do pólo passivo da demanda a fim de constar o espólio de Elcio Janguas 

da Cunha, representado pela inventariante Maria Helena Lisboa da Cunha.

Proceda-se as alterações necessárias.

Após, promove-se a citação do espólio.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 950863 Nr: 268-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. MODA E ACESSORIOS LTDA, ELZIO 

SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 950863 – Monitória

 Vistos etc.

Ante a notícia do falecimento do devedor Elzio Saldanha, conforme se 

depreende do atestado de óbito juntado à fl. 100, determino a alteração do 

pólo passivado demanda, devendo constar o espólio de Elzio Saldanha, 

representado por sua inventariante Flavia Aparecida Costa Marques 

Saldanha.

Proceda-se as anotações necessárias.

Após, promova-se a citação do espólio.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1034677 Nr: 38956-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPREMAC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA, BENEDITO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o ato deprecado no endereço informado à fl.25.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1265572 Nr: 26221-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO F. D. NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo o apógrafo desta como 

mandado. Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

 Às providencias, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1266387 Nr: 26479-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA S. S. TSCHINKEL - 

OAB:10.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo o apógrafo desta como 

mandado. Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

 Às providencias, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 288773 Nr: 9305-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N F CABRAL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 intime-se o exequente para requerer dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1041078 Nr: 42131-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIE KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 Certifico que até a presente data não foi feito o recolhimento das custas, 

na oportunidade intime-se a parte embargante a fim de providenciar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981005 Nr: 14603-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SEBASTIAO BUENO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o exequente para requerer dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco dias).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001939-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE SOARES MARTINS (EXECUTADO)

WELTON CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

DELTA MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001939-62.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: DELTA MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANNE SOARES MARTINS, WELTON CANDIDO 

DOS SANTOS Vistos etc. Inicialmente, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se a parte exequente para promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. 

Comprovado o pagamento das custas iniciais, cite-se a executada, na 

forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, os executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. No mais, defiro a expedição de certidão de 

execução, nos termos do art. 828 do CPC[1]. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 828. O exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008496-02.2017.8.11.0041

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:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BACARIN (EXECUTADO)

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMANDA COELHO BACARIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência 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 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012859-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIZEL SEBASTIAO RODRIGUES LISBOA (RÉU)

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028100-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825903 Nr: 31868-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que 

se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1240872 Nr: 18357-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 7115-06.1999.811.0041

 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: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, IZÉLIA 

TICIANELI (VIÚVA), LUIS CARLOS TICIANEL (AVALISTA), PEDRO 

AUGUSTO TICIANEL ( AVALISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:8670/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais e 

honorários advocatícios os quais fixo em R$ 100.000,00 (cem mil 

reais.Desconstituo eventuais penhoras realizadas. Bem ainda, as que 

recaíram sobre os bens nomeados na petição de fls. 67/70. E para tanto, 

expeçam-se os documentos que se fizerem necessários.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.: 772930 Nr: 26058-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GHIORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Apesar de 

não ter sido devidamente intimado o banco executado compareceu 

espontaneamente efetuando o pagamento do débito, comprovante de 

pagamento de fls. 342/343 e 365/366.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, tenho 

que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

 Expeça-se alvará do valor remanescente depositado na Conta Única, 

extrato de fl. 371, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 369, com 

os rendimentos creditados no período.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798320 Nr: 4708-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA LUZ DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT-8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 162.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 179/180. Intime-se 

o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo 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.: 1157222 Nr: 34771-39.2016.811.0041

 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): LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 56. Proceda a Secretaria ao aditamento do mandado 

de busca, apreensão e citação, devendo ser cumprido no endereço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 213 de 554



informado à fl. 56. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79271 Nr: 4634-75.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERO INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, SEBASTIÃO DE ALMEIDA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DO CARMO BRANDAO 

BAPTISTA - OAB:4771-B/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$ 

297,80 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta 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.: 80213 Nr: 6545-88.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ONOFRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - Defensora Pública - OAB:

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, consoante 

certidão de fls. 304. Aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 297/298 

do exequente Banco Volkswagen S/A 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 (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o 

executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386221 Nr: 22160-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 119, e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no 

valor de R$ 27.141,16 (vinte e sete mil cento e quarenta e um reais e 

dezesseis centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao Executado: (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se 

os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo 

Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407668 Nr: 38934-09.2009.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ SOARES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 120. 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: Márcio José Soares Barbosa e como 

executado: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 122/123. Após, as retificações determinadas no item 

I, intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737513 Nr: 34020-28.2011.811.0041

 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: SEBASTIANA OLGA DE OLIVEIRA, JULIETA CLEONICE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A
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 DISPOSITIVO Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS 

formulados, para julgá-los procedentes, nos termos do nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência, determino que: 1. Limito os 

juros remuneratórios do contrato de financiamento/empréstimo pessoal 

aventado que devem ser de 51,19% ao ano; 2. Determino seja expurgada 

a capitalização de juros em qualquer de suas modalidades; 3. Declaro a 

ilegalidade da comissão de permanência, e instituo como penalidades de 

mora, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 4. Mantenho a contratação da 

Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; 5. Declaro a nulidade da 

venda casada do Seguro à fl. 60, no valor de R$ 114,74 (cento e quatorze 

reais e setenta e quatro centavos) e determino sua restituição, em dobro, 

à requerente. 6. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples; 

7. Julgo Improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais 

supostamente sofridos, por não estarem configurados na presente ação. 

Condeno os requeridos no pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 4º 

do art. 85 do Código de Processo Civil. A liquidação de sentença deverá 

obedecer aos parâmetros desta decisão. Decorrido o trânsito em julgado, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793996 Nr: 300-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MANOEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853671 Nr: 56321-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DEBACKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/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.: 1076248 Nr: 58085-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SÃO GABRIEL LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS DA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 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.: 18054 Nr: 8858-51.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Velloso Vieira Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Vistos etc.

I – Aguarde-se o Traslado da sentença proferida nos autos nº 

36491-27.2005 (código 229490) em apenso.

II – Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo 

legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79849 Nr: 3457-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos etc.I – (...) Com essas considerações, não vejo como acolher o 

pedido da empresa executada, portanto, indefiro-o. E assim, mantenho o 

bloqueio de valores realizados em sua conta bancária.II – Proceda a 

Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que este extrapola 

o número de folhas que comporta.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436888 Nr: 15068-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA-EPP, 

MÁRCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito sob pena 

de desinteresse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445441 Nr: 20083-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, SALVADOR LÁZARO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, SALVADOR LÁZARO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SEBASTIÃO DA 

SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12.430/MT, EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - 

OAB:27.741-DF, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:18733-A/MT, 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 I – (...) defiro o pedido de penhora online constante de fls. 360 do 

exequente Agnaldo Kawasaki e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio (...) Intime-se o executado, dando-lhe 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Novo Código de Processo Civil.(...) Assim, homologo a proposta de 

honorários apresentada pelo perito contábil às fls. 352/354, ressaltando 

que os mesmos deverão ser arcados pela executada, Disal 

Administradora de Consórcios Ltda.E para tanto, fixo o montante de R$ 

5.100,00 (cinco mil e cem reais), cujo “quantum” reputo razoável e 

consentâneo com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.III – 

Intime-se a executada Disal Administradora de Consórcios Ltda para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento dos honorários do 

perito, possibilitando a realização da perícia.IV – Em sendo realizado o 

depósito dos honorários do perito, autorizo o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) da quantia depositada em favor do perito nomeado, 

a ser liberado antes da realização da perícia, e o restante a ser liberado 

após a apresentação do laudo pericial.E para tanto deve o Sr. Perito trazer 

aos autos, em 05 (cinco) dias, os dados corretos, como CPF/CNPJ, banco, 

agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, § 5º da 

Resolução n. 15/2012/TP.Em seguida, expeça-se o alvará.V – Desde já, 

designo o dia 27/02/2018, às 14:00 horas para o início dos trabalhos 

periciais, devendo o senhor perito realizar a liquidação da sentença, 

apurando-se o montante do débito exequendo, nos parâmetros 

determinados na sentença proferida às fls. 186/196.Intimem-se o perito 

nomeado, as partes e seus patronos. Ressalto que a perícia realizada não 

necessita de apresentação de quesitos, tratando-se de liquidação de 

sentença.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714030 Nr: 7158-20.2011.811.0041

 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 ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à retificação da juntada do despacho proferido 

durante a Correição, equivocadamente juntado no primeiro volume, após o 

termo de encerramento dos autos, devendo ser juntado neste 2º volume 

do processo, que, bem ainda, necessita ser autuado da forma correta, 

corrigindo etiqueta e capa.

II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 225. 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: João Antônio da Conceição e como 

executado: Banco Cruzeiro do Sul S/A.

III – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 229/231. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

IV – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo 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 – 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.: 726727 Nr: 22555-22.2011.811.0041

 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: MARCIO JOSÉ SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, SAMIR BENNETT 

BUAINAIN - OAB:13373

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 210. 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: Márcio José Soares Barbosa e como 

executado: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 215/217. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo 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.: 742725 Nr: 39632-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ

 Vistos etc.

Tendo em vista a resposta da Conta Única, de fl. 282, de que os valores 

não se encontram depositados junto àquele Departamento nestes autos, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal determinando a realização da 

efetiva transferência dos valores discriminados no documento de fl. 328, 

para esta Conta Única do Poder Judiciário, encaminhando-se cópia do 

referido documento.

Após, expeça-se o competente alvará na forma determinada no item II da 

decisão de fl. 279.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742775 Nr: 39685-25.2011.811.0041

 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: CLÉIA TAVARES DO ESPÍRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 113. 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: Cléia Tavares do Espirito Santo e como 

executado: Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 123/124. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

IV – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo 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 – 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.: 747308 Nr: 44551-76.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON AR CONDICIONADO COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA EPP, ELOI JOSE CARDOSO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante de 

pagamento de diligência ORIGINAL, APENAS INFORMOU QUE O MESMO 

ENCONTRAVA-SE EM ANEXO, PORÉM VERIFICO QUE O MESMO INEXISTE, 

IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito, assim sendo, impulsiono os 

autos para intimar NOVAMENTE a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749121 Nr: 1144-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMÁ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

HALIN ROUZE ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789012 Nr: 43012-41.2012.811.0041

 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: OSVALDO EVANGELISTA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA SCATIGNA - OAB:12.090

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl. 65.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792393 Nr: 46488-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO FERREIRA CHAGAS

 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 DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 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-se no prazo legal quanto aos 

valores depositados de fls. 89/90, sob pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 968200 Nr: 8367-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA CREDITO EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS DA BAIXADA CUIABA, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - 

ME, ELIANE DE CAMARGO, MARCO ANTONIO SCHIMIDT, PAULO 

ROBERTO SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:, PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls. 134/137 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1097928 Nr: 9657-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - ME, HELTON SINGALIA LOPES, MARINEZ 

SINGALIA LOPES, JOSE DOS REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta dos 

endereços dos executados: Lopes Distribuidora de Peças Automotivas 

Ltda – CNPJ n. 06.046.013/0001-88, Helton Singalia Lopes – CPF n. 

020.080.781-16, José dos Reis Lopes – CPF n. 454.464.589-15 e Marinez 

Singalia Lopes – CPF nº 672.988.001-59.

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, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 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.: 1101596 Nr: 11157-05.2016.811.0041

 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 SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T M CINTRA CARVALHO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de baixa de restrição existente no prontuário do veículo, 

pedido vindo à fl. 38. Com efeito, não vejo determinação no sentido de 

realizar qualquer restrição, emanada pelo Juízo.

Assim, incabível pedido de baixa.

Ademais, a anotação da garantia de alienação fiduciária é realizada pelo 

próprio banco requerente, que é quem deve proceder a baixa.

 Proceda-se à imediata baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1168894 Nr: 39645-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DOS SANTOS ROCHA ME, ANGELICA DOS 

SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Devidamente citados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora, 

consoante certidão de fls. 60. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 61 do exequente, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito - R$ 40.421,37 (quarenta mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, 

dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo 

Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II 

– Defiro a consulta de bens dos executados pelo Sistema Renajud 

(Detran/MT), e para tanto, procedo à consulta dos bens dos executados: 

A. dos Santos Rocha ME, CNPJ n. 04.043.632/0001-93 e Angélica dos 

Santos Rocha, CPF n. 434.224.701-15.Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77149 Nr: 4436-04.1997.811.0041

 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): TRANSTUPY TRANSP. E REP. COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 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.Desconstituo a penhora de bens imóveis de propriedade da 

executada realizada e determino a baixa da penhora. E para tanto, 

expeça-se o necessário.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.: 89720 Nr: 13474-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.C.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Decisão Interlocutória

Vistos etc.

II – Em razão da petição de fls. 677, arguindo grande divergência quanto 

ao valor apresentado pela contadoria, remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial, para se manifestar.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93190 Nr: 5427-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, IZÉLIA 

TICIANELI (VIÚVA), LUIZ CARLOS TICIANELLI, PEDRO AUGUSTO TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIANO JOSÉ SECCO - 

OAB:164619-A/SP,  JOAQUIM ERNESTO PALHARES - 

OAB:129815-A/SP, MÁRCIO DEITOS - OAB:34.465/RS, MÁRCIO MELLO 

CASADO - OAB:138.047-A/SP, RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:8670/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A, JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:134474/RJ, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 (...) Desta forma a sentença de mérito transitada em julgado supracitada, 

fez coisa julgada material e, portanto, só poderia deixar de produzir efeitos 

depois de rescindida por ação rescisória, se viciada por falta de 
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pressuposto processual de validade ou por falta de condição da 

ação.Desta forma, não pode um novo processo discutir as mesmas 

cláusulas já definidas, não havendo como a sentença revisar novamente o 

contrato.Deve sim o débito ser apurado com base nos parâmetros 

determinados na sentença que revisou o contrato. Todavia, esse não é o 

objetivo dos embargos à execução. E nem tão pouco, deve a execução 

ser extinta por ter sido o contrato revisado.Assim, os embargos 

declaratórios não merecem prosperar.O que objetivam os embargantes, 

por meio dos presentes embargos é a reapreciação da matéria, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, o que só será possível através do recurso 

cabível.Assim entendo que não há o que se aclarar na referida 

sentença.Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios.Em 

ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, traslade-se para os autos da 

execução, cópia da sentença e desta decisão que rejeitou os embargos 

declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 152009 Nr: 6229-31.2004.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA VIBRANTZ, LUIZ CARLOS 

BOSIO, ELIAS ALBERTO VIBRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Carta Precatória juntada nos presentes autos, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, bem como para depositar a diligência para condução do 

Oficial de Justiça ( para cumprir o mandado de citação de Elias A. 

Vibrantz) comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 229490 Nr: 36491-27.2005.811.0041

 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, JOAQUIM 

FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Velloso Vieira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Hsbc Bank Brasil S/A 

e Joaquim Fábio Mielli Camargo – em face de Antônio Carlos Velloso Vieira 

Marcondes.

Intimado para trazer aos autos o valor atualizado do débito, o exequente 

não se manifestou, conforme certificado às fls. 82.

Intimado na pessoa de seu advogado, bem como pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, o Requerente quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 87 e 88.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

no inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Tralade-se cópia da decisão de fls. 41/47 para os autos principais (feito nº 

2008/1996 – código 18054).

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 328293 Nr: 1065-46.2008.811.0041

 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: SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de levantamento do incontroverso, de fls. 228/229, 

pago pelo banco executado, em favor do exequente, na forma indicada à 

fl. 229, com os rendimentos creditados no período.

E para tanto, expeça-se o competente alvará.

I – A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online de fl. 

219, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos o cálculo do débito atualizado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 334407 Nr: 4804-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BISJPO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 70, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 373290 Nr: 9701-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE PROMOTORA DE CRÉDITOS 

ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 78/79 do 

exequente CJP Fomento Mercantil Ltda e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 153.504,00 (cento e 

cinquenta e três mil quinhentos e quatro reais) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – Defiro a consulta 

de bens da executada pelo Sistema Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens da executada: Realize Promotora de Crédito 

Assessoria e Cobrança Ltda, CNPJ n. 09.345.023/0001-02.Assim, visto 
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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.: 389418 Nr: 24795-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W CAETANO DE BRITO - ME, WERLEY 

CAETANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Citados por edital os executados, foi-lhes nomeado Curador Especial na 

pessoa do membro da Defensoria Pública militante no Foro local, decisão 

de fl. 45.

À fl. 46, na pessoa da Curadoria, compareceram os executados, 

manifestando pela nulidade da citação editalícia realizada, defendendo que 

ignorou o devido procedimento ao qual deveria ter atendido, não 

realizando todas as diligências cabíveis.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelos executados, 

tenho que não merecem acolhimento.

Com efeito, verifico que o banco embargado cumpriu todos os requisitos 

dispostos no artigo 231, inciso II, do CPC/73, que disciplinava a matéria, 

tais como a informação prestada pelo Oficial de Justiça, de que a parte 

devedora, executados se encontrava em lugar incerto e não sabido, bem 

como as publicações em jornal local de grande circulação.

Assim, entendo que não há o que se falar acerca da citação por edital 

realizada.

II – 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 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.: 391354 Nr: 27050-80.2009.811.0041

 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: REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de 

embargos de terceiro apensos (Feito n. 36057-62.2010 – código: 701436).

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.: 730875 Nr: 26966-11.2011.811.0041

 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): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.421/MT

 Vistos etc.

Acolho o requerido às fls. 279, por conseguinte, Intimem-se os 

executados, para informar a localização exata do imóvel arrestado, no 

prazo legal, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 774, parágrafo 

único do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação deste como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742903 Nr: 39840-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILELA CONFECÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls. 295/296 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744659 Nr: 41728-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA ARRUDA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751914 Nr: 3702-28.2012.811.0041

 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): LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO, HELOISA MARIA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761618 Nr: 14097-79.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 127. 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: Ilda Ferreira Machado e como 

executado: Banco do Brasil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 129. Intime-se o banco executado na forma indicada 

no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo 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 – Apesar dos argumentos do banco, expendidos às fls. 130/132 e 

134/136, tenho que não merecem guarida.

Com efeito, o processo foi sentenciado e a sentença transitou em julgado, 

logo não há o que se discutir acerca do mérito da questão, devendo a 

sentença ser cumprida na sua integralidade.

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.: 763705 Nr: 16303-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 194. 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: Ana Cristina Silva Mendes e como 

executado: Banco Santander (Brasil) S/A.

II – Defiro o pedido de levantamento do pagamento do débito referente aos 

honorários advocatícios depositados pelo banco, em favor da exequente, 

na forma indicada à fl. 196, com os rendimentos creditados. E para tanto, 

expeça-se o competente alvará.

III – Cumpra a Secretaria o determinado nos itens 3 e 4 da sentença, 

fl.182-v, expedindo-se ofício ao SPC e Serasa e ao Departamento de 

Pagamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774660 Nr: 27878-71.2012.811.0041

 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): ANDERSON KRENZLIN BOLL, CAMILA 

DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - OAB:17720/MT, JAIR 

DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos etc.Apesar de não terem sido formalmente citados, os executados 

compareceram espontaneamente, tendo o Juízo os dado por citados, 

conforme decisão de fl. 136.Assim, cientes da execução, para o 

pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Novo Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira 

opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de 

penhora on-line constante de fls. 135, e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito no valor de R$ 221.552,74 

(duzentos e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e 

quatro centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos Executados (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se 

os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo 

Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 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

 (...) No que tange ao suposto erro de cálculo, entendo que merece 

esclarecimento técnico, e assim, necessária a remessa dos autos à 

Contadoria.Em face do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença. II – Entretanto, determino a remessa dos autos à Contadoria 

para apuração do débito exequendo, nos parâmetros determinados na 

sentença de fls. 378/384, devendo o douto Contador indicar no cálculo os 

valores específicos de cada devedor, incluir no cálculo os honorários em 

fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento) fixados na 

decisão de fl. 392, bem como, a multa de 10% (dez por cento) do art. 523, 

parágrafo 1º do CPC.III – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar a petição de fls. 404/409.IV – Libere-se em favor do 

exequente o valor do incontroverso reconhecido pelo banco executado 

como devido, consoante petição de fl. 399.Assim, expeça-se alvará em 

favor do exequente, na forma indicada à fl. 409, do valor de R$ 90.725,78 

(noventa mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), 

com os rendimentos parciais creditados no período. III – Vindos os 

cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785439 Nr: 39287-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDO MARQUES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que decorreu o prazo da intimação publicada no DJE nº10052 e a 

parte autora quedou-se inerte.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III§1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789704 Nr: 43728-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIFFISON SAVIO RIBEIRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 116.

 Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 117. Intime-se o 

executado 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.

Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

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.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802803 Nr: 9267-36.2013.811.0041

 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: VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON G. DA COSTA - OAB:13.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO GARCIA 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 9267-36.2013.811.0041, 

Protocolo 802803, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819339 Nr: 25612-77.2013.811.0041

 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): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA., LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821760 Nr: 27949-39.2013.811.0041

 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 - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 173, proceda a Secretaria ao desentranhamento dos 

documentos originais que instruíram a inicial, substituindo-os por fotocópia, 

entregando-os ao banco requerente, mediante recibo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Tendo em vista a quitação do débito, proceda-se à imediata baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826248 Nr: 32189-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIADA COSTA - 

OAB:13791/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO GARCIA 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 32189-71.2013.811.0041, 

Protocolo 826248, 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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836097 Nr: 41153-53.2013.811.0041

 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: TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

01/12/2017) requer de dilação de prazo (20 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855481 Nr: 57914-62.2013.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE ASSUNÇAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora fornecer a 

cópia da petição consoante a certidão de fls. 33, quedando-se inerte, 

desta feita desconsidero seu protocolo.

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, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859933 Nr: 1718-38.2014.811.0041

 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): IDERVAN JESUS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos no dia 11/09/2017, 

requer de dilação de prazo de 15 (quinze)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934798 Nr: 51877-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONALCIO OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/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 manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 84/85 sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946515 Nr: 58329-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 CERTIFICO que, o despacho de fls. 61 foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome do advogado corretamente da parte 

requerente, assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e 

remeto nova publicação do resumo do despacho para INTIMAR A PARTE 

IMPUGNANTE:

Intime-se o impugnante para manifestar sobre a petição de fls. 54/60, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1104173 Nr: 12214-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO NUNES DA CRUZ

 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, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante de 

pagamento de diligência ORIGINAL, APENAS INFORMOU QUE NÃO ESTÁ 

LOGRANDO ÊXITO EM GERAR A GUIA DA DILIGÊNCIA, PORÉM VERIFICO 

QUE O MESMO ESTÁ OPERANDO NORMAMENTE NO SITE DO TJMT, assim 

sendo, impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a parte autora para 

depositar a diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando 

nos autos do depósito da referida diligencia em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126989 Nr: 21752-63.2016.811.0041

 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: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida se manifestar sobre a 

petição de desistência às fls.74/85 juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145664 Nr: 29935-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDO PEREIRA DA SILVA, JEFERSON DE 

SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço dos executados: Hernando Pereira da Silva – CPF nº 

594.849.501-91 e Jeferson de Sousa Freitas – CPF nº 545.472.961-20.

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.: 74915 Nr: 9194-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO NEREU MACHADO, AMAZOTERRA 

TERRAPLANAGENS, TRANSPOR. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELLE SOUZA AMARILHA - 

OAB:5.352/MT, HÉLIO LUIZ GARCIA - OAB:3.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/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$ 

156,79 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove 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 
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do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 88792 Nr: 8710-40.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, GERVÁSIO FERNANDES CUNHA FILHO - OAB:7.005-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:MT 6193, VALDOMIRO DE 

MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/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$ 

107,09 (cento e sete reais e nove 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 de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436093 Nr: 14655-22.2010.811.0041

 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: BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINALDO ALVES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701436 Nr: 36057-62.2010.811.0041

 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: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes embargos 

promovidos por Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda, em face de Real 

Leasing S/A – Arrendamento Mercantil – Atual Sudameris Arrendamento 

Mercantil S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.De consequência, 

torno definitiva a decisão liminar (...) para restituição do veículo em favor 

da embargante.(...) determino que o banco proceda à complementação do 

pagamento do valor do bem de acordo com a tabela FIPE (...) Confirmo a 

decisão que arbitrou a multa (...) fixo a multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em favor da embargante, valor que da mesma forma deve ser 

depositado nos autos.Tendo em vista que o depósito do valor do bem se 

deu nos autos apensos, deve-se proceder a transferência para estes 

autos. Assim, oficie-se à Conta Única determinando a localização e 

vinculação dos valores depositados, comprovante de depósito de fl. 59, 

que se encontram depositados nos autos da reintegração de n. 1224/2009 

– código: 391354, para estes autos, com os rendimentos creditados no 

período.Após, libere-se em favor da embargante o valor depositado nos 

autos junto à Conta Única, expedindo-se o competente alvará.E para tanto, 

intime-se a embargante 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. Condeno 

o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia desta decisão para os 

autos da reintegração de posse apensa - Autos n. 1224/2009 (código 

391354).Após, desapensem-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.: 794383 Nr: 697-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Devidamente 

intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos termos do artigo 

523 do CPC, o banco compareceu à fl. 185 efetuando o pagamento do 

débito, conforme comprovante de pagamento de fl. 186.

 Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, tenho 

que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 188, com os rendimentos creditados no 

período.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

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.: 813131 Nr: 19612-61.2013.811.0041

 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): SANDRA MARIA SOARES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimada para o pagamento do débito, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, consoante 

certidão de fls. 60. Aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 43/44 do 

exequente, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito - R$ 157.044,15 (cento e cinquenta e sete mil, quarenta 

e quatro reais e quinze centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Sandra 

Maria Soares Coelho, CPF n. 603.699.571-72, fls. 05, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora 
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formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833560 Nr: 38956-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. SEVERO ME, MICKAEL JACQUES 

SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1155631 Nr: 34166-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 

ARNALDO MACHADO CHERULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG

 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 contraproposta da parte requerida de fls 270/271.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1167241 Nr: 38897-35.2016.811.0041

 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: AGRO PECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIANO JOSÉ SECCO - 

OAB:164619-A/SP, MÁRCIO MELLO CASADO - OAB:138.047-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:134474/RJ

 (...) DISPOSITIVO. Diante disso, julgo e declaro extinta a presente ação 

pela evidente perda do seu objeto, consoante o artigo 485, IV do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836465 Nr: 41452-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKTRON SEGURANÇA ELETRÔNICA E CALHAS LTDA 

-ME, ADELIO DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Diante da manifestação das partes impugnando a proposta de honorários 

periciais, intime-se a perita para acerca das petições de fls. 180 e 181, 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 7117-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKTRON SEGURANÇA ELETRÔNICA E 

CALHAS LTDA -ME, ADELIO DA SILVA REZENDE

 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: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente esgotou os 

meios disponíveis para localização de bens em nome do executado, defiro 

o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Ektron Segurança Eletrônica e Calhas LTda – CNPJ 05.794.297/0001-28

- Adélio da Silva Rezende – CPF 432.561.801-59

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Ressalto ao exequente que a tentativa de bloqueio pelo sistema 

Renajud não restou frustrada como informa o exequente às fls. 97v.

Manifeste-se o exequente acerca do bloqueio pelo sistema Renajud às fls. 

91/92, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente de tal penhora.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 120044 Nr: 8496-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA, JOÃO 

RODER JÚNIOR, MARCOS ANTÔNIO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 (...) defiro o pedido de penhora online constante de fls. 146/147 do 

exequente HSBC Bank Brasil S/A – Banco Mútiplo, CNPJ 

01.701.201/0001-89 (fls. 113), 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 28/03/2017, - R$ 

269.987,86 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e seis centavos) -, que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: Auto Posto Imigrantes 

Ltda, CNPJ n. 36.883.890/0001-74, João Roder Junior, CPF n. 

234.731.938-87 e Marcos Antonio Roder, CPF n. 384.863.001-00, fls. 04, 

e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 
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proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.II – Ainda, constato que não houve a intimação dos 

executados acerca do termo de nomeação de bens à penhora de fls. 54, 

manifeste-se o exequente acerca de sua desistência ou providenciando a 

intimação destes, 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.: 332069 Nr: 2964-79.2008.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que a Sentença proferida às fls. 87, embora 

tenham as partes trazido acordo às fls. 88/99, estes não se manifestaram 

acerca da sentença que transitou em julgado às fls. 100.

Equivocadamente foram proferidas às decisões de fls. 101 e 106.

Assim, diante da certidão de trânsito em julgado (fls. 100), e da não 

manifestação das partes nos autos, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 942115 Nr: 55823-62.2014.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILSON FIGUEIREDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Itau Unibanco 

Veículos Administradora de Consórcios Ltda em face de Dailson 

Figueiredo Ferreira.

Às fls. 19 determinou-se a intimação do requerente promover o pagamento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição extinção do feito.

O mesmo recolheu as referidas custas, conforme comprovante de fls. 

22/26.

Às fls. 27 determinou-se o apensamento destes aos autos de Ação 

Revisional de Cláusulas Contratuais, sob o código 891756.

Diante da celebração de acordo nos autos da revisional em apenso, o 

requerente fora intimado por meio de seu advogado para informar se 

houve composição de acordo nestes autos às fls.29 no entanto 

permaneceu inerte.

 Intimado pessoalmente a dar andamento no feito, conforme 

impulsionamento por certidão, o requerente permaneceu silente.

 Verifica-se assim o desinteresse processual da parte autora.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812258 Nr: 18748-23.2013.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEE MARIO GARCIA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

Requerente.Decorrido o prazo recursal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882346 Nr: 18171-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - 

OAB:OAB/SP 351.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por Omini S/A- Crédito 

Financiamento e Investimento em face do inadimplemento do requerido 

Nilvan Alves Matos.

Deferida a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, fl. 20, o 

bem não fora apreendido, já que não houve contato da parte autrora para 

fornecimento de meios, conforme certidão de fl. 22.

O requerente fora intimado na pessoa de seu advogado, bem como 

pessoalmente, para dar andamento no feito, consoante certidão de fls.45, 

porém o mesmo quedou-se inerte.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034030-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034030-45.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Embora 
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tenha sido distribuída a presente demanda em 07/11/2017, o juízo cível 

determinou sua redistribuição em 21/11/2017, chegando ao Gabinete deste 

Magistrado apenas em 22/01/2018. Pela razão exposta, apreciada a 

petição inicial nesta data. II – Compulsando os autos, constato a ausência 

de todos os mencionados contratos firmados entre as partes. A 

jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos narrados 

pela requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O 

DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS FORMULADOS COM 

FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO 

FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E 

SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA 

LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614) (grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando a requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, determino à requerente que emende a inicial e traga aos autos a 

integralidade de todos os contratos que pretende controverter, pois em 

seus holerites constam 3 contratos de empréstimos consignados em sua 

folha, e nos avisos de cobrança do SPC constam ao menos 5 contratos de 

números diferentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ao que indefiro a apresentação deste pelo 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001667-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001667-68.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JHONATAN ANFILOFEV FARIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Jhonatan Anfilofev Faria ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência c/c Indenização por Danos Morais em face de Banco do Brasil 

S/A. Aduz o requerente que é correntista da instituição financeira Banco 

do Brasil, ocorre que no mês de agosto/2017, o Banco efetuou 

aprovisionamento na conta salário do requerente. O autor compareceu em 

sua agência bancária, localizada no município de Campo Verde - MT, 

mediante conversa com sua gerente da conta, o aprovisionamento foi 

cancelado, haja vista que não existiam razões para tais bloqueios. Afirma 

a requerente que desde o mês de novembro/2017, novamente o banco 

requerido vem retendo valores significativos da conta salário do 

requerente. Assim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

bem ainda, em sede de tutela antecipada pleiteia que o Banco requerido 

promova a restituição em dobro dos valores retidos na conta salário ou a 

imediata liberação do valor aprovisionado de R$ 501,67 (quinhentos e um 

reais e sessenta e sete centavos), multa em caso de desobediência no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a citação do requerido. 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 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 que nunca contratou com o requerido, o que lhe 

causará prejuízo econômico e moral. Aprofundar na discussão entendo 

que seria adentrar ao mérito da questão. Tenho como razoável deferir em 

parte o pedido de tutela de urgência, vez que se trata de medida 

necessária e adequada para asseguração do direito. Diante disso, defiro 

em parte o pedido de tutela de urgência. Intime-se o requerido BANCO DO 

BRASIL S/A para que suspenda imedia tamente os 

aprovisionamentos/bloqueios que vem sendo realizados na conta salário 

do requerente, sob pena de multa. Intimem-se as partes desta decisão. 

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. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001410-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICOM L. DA COSTA - ME (EMBARGANTE)

ERICOM LUIZ DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001410-43.2018.8.11.0041 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 – 

Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em vista 

a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. III – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011356-73.2017.8.11.0041

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:

ERICOM L. DA COSTA - ME (EXECUTADO)

ERICOM LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 227 de 554



1011356-73.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID’s 6689954 e 6689942. 2. Tendo em vista o comparecimento 

espontâneo dos executados, apresentando Embargos à Execução, 

apensos de n. 1001410-43.2018.8.11.0041, dou os executados por 

citados. 3. Certifique-se quanto ao cumprimento pelos executados pelo 

que se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, 

bem como do disposto no art. 916 do mesmo Códex. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. 

Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

A/Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENEZES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001390-52.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista constar no polo passivo da demanda uma instituição financeira 

federal (Caixa Econômica Federal), constato a incompetência absoluta 

deste juízo, diante da mudança de competência. Neste sentido: Compete à 

Justiça Federal conhecer, processar e julgar exceção de incompetência, 

aforada pela CEF - Caixa Econômica Federal, empresa pública da 

administração indireta da União, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna 

vigente, sendo nulos os atos decisórios prolatados por Juiz absolutamente 

incompetente, nos termos do art. 113, § 2o., do Código de Processo Civil 

(STF - Pleno - 89/475 e RF 263/166). Assim, diante da incompetência 

absoluta deste juízo no tocante à referida instituição, declino da 

competência em favor da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso para 

a qual determino a remessa para a devida distribuição, após o decurso do 

prazo recursal. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios 

da assistência judiciária que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da 

Lei n. 1.060/50. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022348-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO ASSUNCAO DOS SANTOS 04574874104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022348-93.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Daniel Antonio Assunção dos Santos no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 9349742. 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 à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017787-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA TOLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017787-26.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Leandro de Souza Toledo, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 8601246. 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, 17 de novembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014081-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014081-35.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Domingos Lino de Jesus Filho, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 9354158. 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, 17 de novembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
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Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019792-21.2017.8.11.0041

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:

ROGERIO DIVANIR LAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019792-21.2017.8.11.041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Rogerio Divanir Lauer, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 9027669. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015017-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS CAMPELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015017-60.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar em face de Maria das Graças Campelo, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 9484379. 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. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018275-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANYARA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018275-78.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Solanyara Maria da Silva, no entanto requereu desistência do feito junto ao 

ID 9117055. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001875-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001875-86.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco GMAC S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Aristides da Silva Dias, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 9123299, diante da 

quitação do contrato pelo requerido. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a 

cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001779-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001779-37.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Arantes Natal Campos 

Martins, já qualificado no processo em epígrafe, ajuizou a presente Ação 

Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Inaudita Altera Parte para a limitação dos descontos em 30% de sua 

remuneração líquida e revisão dos contratos bancários firmados com os 

requeridos Banco BMG S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Cruzeiro do Sul 

S/A, Banco Pan S/A, Banco Safra S/A, Sicredi Ouro Verde MT e Banco 

Olé Bonsucesso Consignado S/A, também já qualificados nos autos. Alega 

o requerente que firmou com os requeridos diversos contratos de 

empréstimos e cartões de crédito com descontos em folha de pagamento 

e que constam nos contratos encargos abusivos, superendividando o 

requerente. Pleiteou a procedência da ação com a limitação dos descontos 

em 30% de sua renda mensal, bem como a revisão dos contratos, pedido 

genérico (ID 11539729, página 4), indenização por cobrança excessiva, e 

exibição de todos os contratos do requerente firmados com os requeridos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. Pois 

bem, dispõe o art. 327 do Código de Processo Civil que "É permitida a 

cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários 
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pedidos, ainda que entre eles não haja conexão". Assim, em vista de que 

a relação jurídica é uma, é possível discutir na mesma lide a readequação 

dos contratos, no entanto, não é o que ocorre nos presentes autos, por 

se tratar de relações jurídicas distintas, cada qual com suas cláusulas e 

causa de pedir, de modo que a reunião em um processo de inúmeras 

revisionais em desfavor de vários réus fere o ordenamento jurídico e 

causa tumulto no processo, podendo ainda, embaraçar a defesa da parte 

autora. Como exemplo do que foi dito, destaco a lição do emérito 

processualista Humberto Theodoro Junior em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, in verbis: "O réu terá de ser único quando entre os 

pedidos cumulados houver apenas compatibilidade, mas não conexidade, 

como, por exemplo se dá com a cobrança numa só causa de diversas 

faturas oriunda de diferentes vendas mercantis. Nesse caso só se há de 

se pensar na cumulação porque os diferentes negócios, embora distintos, 

são todos de responsabilidade do mesmo comprador. Seria inimaginável, 

contudo, a reunião, numa só ação, de múltiplas faturas sacadas contra 

diferentes compradores apenas por se encontrar o mesmo credor na 

posição de autor.” (2006, p. 399) (Grifo nosso) Nesse sentido, importante 

registrar jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% DOS 

VENCIMENTOS LÍQUIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - 

ART. 292 DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - 

MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - 

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.267, IV, DO CPC – RECURSO 

PREJUDICADO.”.(Agravo de Instrumento n. 115489/20013, Relator 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos, Sexta Câmara Cível, TJMT, 

julgado em 11/12/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS DIVERSOS – 

IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – FALTA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO 

PROVIDO. De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é 

possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que 

contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução 

do mérito.” (TJMT – AI 30552/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/09/2013, Publicado 

no DJE 26/09/2013) E ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS 

FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. 

ARTS. 46 E 292 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No 

âmbito da autorização processual, contida no art. 292 do CPC combinada 

com a regra contida no art. 46 do mesmo diploma legal – consectárias do 

princípio da efetividade e economia processuais -, não se encontra a 

possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos 

fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos. 

3. Recurso especial não provido.(REsp 1202556/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011). 

Desta forma, falta pressuposto processual à presente, consistente na 

constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, que por se tratar 

de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida de ofício e a 

qualquer tempo, deve-se extinguir os autos sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC, senão vejamos: “(...) PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. RÉ JÁ CITADA. 

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ANULADA, COM DETERMINAÇÃO PARA 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO (ARTIGO 267, IV, DO CPC), E CONDENAÇÃO DA ENTIDADE 

FINANCEIRA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. "A ausência de prévia e 

regular constituição em mora do devedor, implica em extinção do 

processo, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, e, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, é passível de conhecimento 

inclusive de ofício." (Ação Civil de Improbidade Administrativo n. 

9978976/PR, relator Desembargador Stewalt Camargo Filho, Décima 

Sétima Câmara Cível, julgado em 21/08/2013) Posto isso, INDEFIRO a 

petição nos termos do inciso IV, do §1º, do artigo 330, com o fim de 

determinar a extinção do feito com fundamento no inciso IV, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil. Por ter ocorrido o contraditório, aplico o 

disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil e 

condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, obrigação que fica suspensa em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, consoante Lei 

1.060/50. Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 

de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001637-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001637-33.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Adolfo da Silva Correa, 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação de 

Consignação em Pagamento – Pedido de Tutela Antecipada em desfavor 

do CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda, igualmente 

qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que 

seguem. Pretende o requerente a consignação em juízo de parcelas 

vencidas de um contrato de consórcios com alienação fiduciária realizada 

entre o requerido e Alexandre Souza de Freitas. Que constatou haver a 

existência de não só 10 parcelas de R$ 1.550,00, mas de 20 parcelas. 

Pretendendo assim a consignação em juízo das parcelas atrasadas e 

consequente citação do requerido. Diante da documentação carreada aos 

autos, verifico a ilegitimidade ativa do requerente por não possuir relação 

contratual estabelecida com o requerido. Do exame dos referidos 

documentos, verifica-se que o contrato existente com o Consórcio 

requerido foi firmado com o Sr. Alexandre Souza de Freitas, não 

comprovando o requerente ter relação contratual com o requerido, e sim, 

apenas um contrato de Compra e Venda com o Sr. Valdomiro Araújo 

Dantas, que sequer possui qualquer documento com o requerido e o Sr. 

Alexandre, sendo o requerente, portanto, parte ilegítima para figurar no 

processo. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BRASIL TELECOM S/A. DECISÃO 

RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A 

AMPARAR O DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. No caso dos autos é 

da parte autora o ônus de provar, ao menos minimamente, a existência da 

relação contratual afirmada na inicial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

resultado do julgamento impõe o redimensionamento da verba 

sucumbencial. PRELIMINAR ACOLHIDA APELAÇÃO PROVIDA (TJRS – 

Apelação Cível Nº 70069419125, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado: Diário de Justiça 01/07/2016) Pelo exposto, julgo extinto o 

processo, sem pronunciamento do mérito, na forma da previsão contida no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser o requerente parte 

ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, em relação ao requerido 

CNF Administradora de Consórcio Nacional Ltda. De consequência, 

condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor 

do requerido, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, em decorrência do princípio da causalidade, nos termos do §2° do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, obrigação esta que ficará suspensa 

tendo em vista a concessão ao requerente dos benefícios da justiça 

gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

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. A/Cuiabá, 31 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 
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Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 283265 Nr: 7055-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIZARDI JUNIOR DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230904/SP, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE 

FREITAS - OAB:12678-A, IVAN DEUS RIBAS - OAB:10573-E, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LEONEL APARECIDO CICILINI PATEIRO JUNIOR - 

OAB:8890E, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7573, RAFAEL 

SERAFIM DA SILVA - OAB:6.915-E, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128301/SP, TATIANE BATISTA MELO COSTA - OAB:8351/MT, 

WESLEY DA COSTA SILVA - OAB:12929-E, WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:8836-E

 Impulsiono os autos para republicação da decisão do dia 30/11/2017. 

Intimando a parte ré para ciência de determinação judiciail. "Vistos em 

Correição.Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério 

Público em face de Guizardi Junior Derivados de Petróleo Ltda.

...

 Quanto ao pedido para que, na hipótese de não cumprida a obrigação no 

prazo legal, prossiga-se com a sequência dos atos executivos, com a 

penhora, pelo sistema Bacen-Jud, dos ativos bancários da Executada, 

inscrita no CNPJ nº 37.486.610/0001-57, sobrepujo sua análise para 

depois do eventual decurso do referido lapso temporal sem 

pagamento....c)- Determino que o executado seja intimado, por meio de 

seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

condenação no valor de R$ 29.696,30 (vinte e nove mil seiscentos e 

noventa e seis reais e trinta centavos), referente ao descumprimento da 

obrigação de contrapropaganda, devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da publicação da retificação parcial da sentença pelos 

embargos declaratórios de fls. 1210/1213-vº, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC; d)- O 

cumprimento do item “c” ficará sobrestado à apresentação pelo Autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, da memória de cálculo atualizada;e)- Sobrepujo a 

análise do pedido de penhora, pelo sistema Bacen-Jud, dos ativos 

bancários da Executada, em decorrência de eventual inadimplemento do 

montante decorrente do descumprimento da obrigação de 

contrapropaganda; ef)- Decorrido o prazo previsto no art. 100 do CDC, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e 

eventuais providência.Em seguida, retornem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 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, WAC, SC

 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

 Certifico e dou fé que, não foi expedido mandado de intimação à 

testemunha Fernando Maidel, conforme determinado na decisão de fl. 

4.314/4.316 em razão de não haver nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 287357 Nr: 8718-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, HERMINIO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:OAB/MT 20927/O, 

GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, ROSSILENE BITENCOURT 

I. BARBOSA - OAB:5183/MT, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203 do 

CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

a defesa do requerido José Geraldo Riva, para, manifestar acerca do 

ofício de fl. 2954 oriundo do TCE, no prazo legal, bem como, no mesmo 

prazo, caso tenha interesse na intimação da testemunha por este Juízo, 

seja informado seu endereço residencial e comprovado o pagamento da 

diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1001120 Nr: 23903-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS ANTONIO 

PERLIN (Procurador do Estado) - OAB:17.040, Gilberto Gomes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19.190-O, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 Diante do exposto, não havendo oposição à pretensão ministerial, declaro 

habilitada Neisi Leonor de Pinho Dias, como representantes do espólio de 

João Antonio Dias. Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Especializada de Familia 

e Sucessões de Cuiabá/MT, informando sobre a existência desta ação, 

bem como a ordem de indisponibilidade de bens. Solicite-se, ainda, que 

seja enviada cópia do termo de compromisso ou nomeação de 

inventariante nos autos n.º 1003314-35.2017.8.11.0041.Transitada em 

julgoad procedam-se as anotações necessárias no cadastro do feito e 

retornem conclusos para providencias visando o prosseguimento desta 

ação. Sem custas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033687-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1033687-49.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para informar endereço completo do requerido, face à 

certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 780095 Nr: 33615-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMFBDS, MDMS, ACAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE 

GOMES - OAB:12947, MARINALVA DE MATOS SANTANA - 

OAB:13.002-MT, RODRIGO ALVADI CHIAPETTI - OAB:15.331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do abandono da 

causa pela parte autora, por mais de 30 (trinta) dias.PROCEDA-SE baixa 

na restrição do veículo apreendido (fl. 346).CONDENO as exequentes ao 

pagamento das custas processuais, tendo em vista que são advogadas, o 

que faz presumir sua capacidade, para arcar com as custas do processo, 

não havendo qualquer prova no sentido da alegada hipossuficiência. 

Consigno que, as custas devem ser calculadas com base no cálculo 

apresentado às fls. 305.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 29 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.: 174697 Nr: 22909-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAM, IAM, ASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL REGINA SOUZA RIBEIRO 

- OAB:PROC. DA DEFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 174697

Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente ação foi 

proposta pelos exequentes, à época sem capacidade processual para 

figurar no processo sem representação do representante legal, já que 

incapazes.

 Por essa razão, a ação foi proposta mediante a representação da 

genitora, Alexandra Silva de Assis.

Ocorre que, ao longo do curso da ação, os exequentes alcançaram a 

plena capacidade civil, conforme se extrai das certidões de nascimentos 

acostadas às fls. 12/13.

 Diante do exposto, RETIFIQUE-SE o polo ativo da presente demanda, 

excluído a genitora dos exequentes, que já alcançaram a plena 

capacidade civil.

Na sequência, a fim de garantir a validade do ato processual, EXPEÇA-SE 

novo mandado de intimação pessoal dos exequentes, não se sua genitora, 

para que manifestem seu interesse no prosseguimento da ação, 

comparecendo a douta Defensoria Pública Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 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.: 1087759 Nr: 5085-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES MOREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ROSA DE MORAIS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA - OAB:14.688

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), KLEBER JORGE JUNIOR a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1119368 Nr: 18468-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YYCDS, FACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA FACULDADE AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, face ao 

cumprimento integral da obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova  de te rm inação .DEFIRO o  ped ido  de  g ra tu idade 

processual.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 29 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.: 1120186 Nr: 18836-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDNCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDOCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e, fixo a guarda do filho 

Daniel Estevam Galdino Costa Marques, para ser exercida de forma 

COMPARTILHADA entre os genitores (Lei nº 13.058/2014), em 

consonância com o princípio da co-responsabilidade que norteia as 

relações parentais, fixando período mínimo de convivência da genitora, 

nos termos acima fixados.Os alimentos necessários ao custeio das 

necessidades do filho ficarão a cargo da parte autora, com exceção das 

despesas realizadas quando em convívio com a requerida.Outrossim, 

FIXO o pagamento de pensão alimentícia em favor de Cintia Galdino de 

Oliveira, equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, pelo prazo de 12 

(doze) meses, decorrido o qual estará o autor exonerado de seu 

pagamento.Não há bens a partilhar.Transitada em julgado, procedam-se às 

anotações e, baixas necessárias, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

25 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.: 1126516 Nr: 21509-22.2016.811.0041

 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: EPS, EMPS, MPS, HPS, APS, HPS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA ASSIS PAIVA SERRA 

BRAGAGLIA - OAB:13256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos arts. 487, III e 659 e seguintes, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a 

partilha apresentada às fls. 107/114, os direitos sobre os bens deixados 

por Sebastião Moreira Serra, atribuindo aos herdeiros por contemplação 

seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 

de terceiros.DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, 

conforme requerido.Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE APÓS 

a juntada, aos autos, das certidões negativas de débitos perante a 

Fazenda Pública Estadual e Municipal, do pagamento do ITCMD e do 

pagamento integral das custas processuais, remetam-se os autos à 

Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 

impugnações, expeça-se o formal de partilha.Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório 

Distribuidor, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito da 1ª Vara das 

Famílias e Sucessões de Cuiabá

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 397527 Nr: 31997-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Cumpra-se.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 30 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.: 803251 Nr: 9710-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPG, DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNIR MIRANDA NUNES - 

OAB:OAB/MT 20.545, ALINE CRISTHIANE SANSÃO - OAB:19.785-O, 

DALBRO MONGE ALCÂNTARA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20513-O, 

ELIANETH CLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA 

PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 803251

Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora assistida 

pela douta Defensoria Pública Estadual, a parte autora, constituiu 

advogado particular, diante da juntada de procuração à fl. 153 e de 

substabelecimento de poderes acostados à fl. 166.

Por oportuno, verifica-se que o referido substabelecimento não foi 

assinado pelo ilustre advogado, pelo que deve ser regularizado.

Outrossim, consigno que não houve o bloqueio de dinheiro nos autos, 

conforme se verifica do extrato, acostado à fl. 45, no qual consta o 

desbloqueio da quantia de 117,46 (cento e dezessete reais e quarenta e 

seus centavos), na data de 03/12/2013.

 Por derradeiro, consigno que consta a penhora de um veículo, de 

propriedade do exequente à fl. 47, o qual, até a presente data, não foi 

objeto de avaliação nos autos, já que não encontrado, nos termos da 

certidão de fl. 164.

 Diante do exposto, INTIME-SE, via DJe, O ilustre advogado Dr. Dalbro 

Monge Alcântara da Silva, para regularizar o substabelecimento de 

poderes de fl. 166, a fim de que tenha validade a renúncia de poderes, 

trazidas aos autos às fls. 170, considerando que a ausência de 

representação da parte, poderá lhe causar prejuízos OU para que 

comprove nos autos a renúncia, nos moldes do art. 112 do CPC, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Em havendo a regularização do substabelecimento de poderes, INTIME-SE 

a parte autora, por meio de suas procuradoras – substabelecimento de 

poderes de fl. 166, para que promovam o prosseguimento da ação, 

inclusive com a indicação do endereço atualizado da autora, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 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.: 1243150 Nr: 19083-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJJS, MRDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Rocha de Andrade - 

OAB:218264, Tathiane Alcalde Araújo - OAB:279500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1243150

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. 08, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 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.: 1250265 Nr: 21210-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACM, ECDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:7043/MT, JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1250265

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, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 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.: 1253125 Nr: 22170-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCA, SDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BETTO - OAB:75421/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1253125

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução 11/2017TP, de 09/11/2017.
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Tendo em vista a certidão de fls. 07, desentranhem-se a carta precatória 

para nova tentativa de cumprimento.

Após, devolvam-se os autos ao douto juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 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.: 1125097 Nr: 20948-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOF, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA MARTINS DE FREITAS - 

OAB:17460/O, ROSANA DIAS SOUZA OLIVEIRA - OAB:16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Endereço para a intimação da autora Priscila Paula de Oliveira:

 Rua Sergipe, nº 163 – Bairro : Jardim Paulista - Cuiabá/MT. ZONA 01

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000398-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (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 : 

1000398-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GABRIELA FERREIRA MOURA 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, proposto perante 

este juízo por Gabriela Ferreira Moura, representada por sua mãe Sandra 

Maria Ferreira, todos devidamente qualificados nos autos. A requerente 

adquiriu imóvel residencial, de matrícula nº. 88.756, na qual residia com 

seus genitores, detentores do usufruto. Com o intuito de melhorar a 

moradia da família, permutaram o imóvel, pelo imóvel de matrícula 62.417, 

nesta cidade, devidamente registrado em seu nome, imóvel mais valioso 

que o anterior. Esclarece que, seu genitor faleceu na data de 29/09/2017 – 

doc. ID 11321941, permanecendo sua genitora, única responsável. Por 

fim, informa que o imóvel dado em pagamento pelo novo adquirido, consta 

apenas em contrato particular, datado de 13/05/2015, restando, para sua 

efetiva regularização, o registro da transferência da propriedade para 

Euclides Dalla Libera Junior. Após emenda à inicial, a inicial foi recebida, 

nos termos da decisão de ID 11397897, oportunidade em que deferida a 

gratuidade processual. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público 

manifestou-se pela concessão de autorização judicial para concretizar a 

transferência da propriedade, considerando que já são detentores da 

posse do imóvel desde 2014. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se 

de Pedido de Autorização Judicial, proposto perante este juízo por 

Gabriela Ferreira Moura, representada por sua mãe Sandra Maria Ferreira, 

todos devidamente qualificados nos autos. Observa-se pelos documentos 

que acompanham a inicial que, o imóvel de matrícula nº. 88.756 – ID 

11321874, foi adquirido pela infante, por meio de seus genitores e, 

posteriormente, dado em pagamento pela aquisição o imóvel de matrícula 

62.417 – ID 11321903, igualmente, por meio de seus genitores. Conforme 

se verifica, o genitor da infante, faleceu na data de 29/09/2017 – doc. ID 

11321941, pelo que cessado seu usufruto, permanecendo, em sua 

integralidade, com a genitora da mesma. Por fim, fora demonstrado que o 

imóvel de matrícula nº. 88.756, foi permutado pela adquirente, em favor de 

Euclides Dalla Libera Junior – ID 11321953, onde os genitores da infante 

se comprometeram a viabilizar a transferência da propriedade. Nesse 

cenário, demonstrada ausência de prejuízo em face da infante, inclusive 

com acréscimo patrimonial em seu favor, já que o imóvel foi adquirido por 

valor superior ao que foi dado em pagamento, resta imperiosa a 

regularização da propriedade do imóvel, conforme requerido e ante a 

concordância do Zeloso Parquet. Diante do exposto, e com amparo no 

parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro nos arts. 

487, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará para que Sandra 

Maria Ferreira, representante legal da infante Gabriela Ferreira Moura - 

brasileira, militar, inscrita no RG nº 0456340-3 SEJUSP/MT e CPF nº 

354.086.181-53, efetue a transferência da propriedade do imóvel de 

matrícula nº 88.756, CRI do 2º Ofício de Cuiabá/MT, casa residencial nº 

220, Residencial Altos da Colina, Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, em favor de 

Euclides Dalla Libera Junior, assinando todo ato necessário para tal fim. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023054-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DO CARMO AREIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI AREIAS (INVENTARIADO)

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 : 

1023054-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ARLETE DO CARMO AREIAS 

INVENTARIADO: MARCI AREIAS Vistos etc. Tratam-se de Embargos de 

Declaração interpostos perante este Juízo, por Arlete do Carmo Areias, 

em decorrência da sentença proferida nos autos – ID 10774464. Pleiteia a 

parte embargante que, seja sanada omissão na sentença embargada, 

notadamente quanto ao pedido de expedição de alvará para transferência 

da propriedade sobre o imóvel de matrícula nº. 22355, alienado na data de 

08/03/2016, antes do falecimento do autor da herança para Maura Roberta 

Duarte Rosa, bem como contradição, já que foi determinado o depósito do 

valor auferido com venda da loja, ainda não objeto de alienação, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Diante do exposto, constatada a existência de omissão 

e contradição, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil, para que conste da sentença proferida nos autos - ID 

10774464: “EXPEÇA-SE alvará para que Arlete do Carmo Areias, efetue a 

transferência da propriedade do imóvel de matrícula nº 22.355, CRI do 7º 

Ofício de Cuiabá/MT, imóvel residencial, nº 54, Condomínio Residencial 

Santa Rosa, em Cuiabá/MT, em favor de Maura Roberta Duarte Rosa, 

assinando todo ato necessário para tal fim. “EXPEÇA-SE alvará para que 

Arlete do Carmo Areias, efetue a alienação da empresa MEKLA 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, mediante prestação de contas a este 

Juízo e depósito judicial conta do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, vinculada aos autos, para posterior autorização de 

levantamento da quantia necessária ao pagamento dos credores, com 

validade de 03 (três) meses, lembrando que as medidas são necessárias, 

face ao resguardo do interesse de incapaz.” A presente decisão é parte 

integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. Dê-se 

integral cumprimento à sentença preferida – ID 10774464. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034331-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA DE ASSIS MOTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034331-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIAS RODRIGUES MOTA 

REQUERIDO: EDNA MARIA DE ASSIS MOTA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Colha-se o pronunciamento do digno Ministério 

Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023458-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

F. E. P. D. S. (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023458-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALMEIDA DA 

SILVA, FABIO LUCIO DA SILVA, FERNANDO LUCAS DA SILVA, FLAVIO 

EDUARDO PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA REQUERIDO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A Visto. Felipe Luiz 

Almeida da Silva, Fernando Lucas da Silva, Flavio Eduardo Pereira Pereira 

da Silva, menor, representado por sua tia materna Maria de Fátima da Silva 

devidamente qualificados, formularam o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores depositados na 

conta vinculada do FGTS, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da 

titularidade de Carmelita Rosa da Silva, falecida em 10 de junho de 2015, 

sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. 

Saliento que este processo foi distribuído em 28.07.17, mas devido a 

falhas no sistema PJE, este, assim como outros, não estavam aparecendo 

no nosso sistema para serem analisados; portanto, este o motivo do 

atraso. Compulsando a inicial e os documentos acostados, verifica-se que 

o requerente Flavio Eduardo Pereira da Silva, é menor, e na inicial está 

representado por Maria de Fátima e Silva, mas na procuração está 

representado por Luiz Almeida da Silva, mas quem assinou foi Maria de 

Fátima e Silva; portanto, em análise aos documentos pessoais da Sra. 

Carmelita Rosa da Silva, observo tratar de irmã materna da falecida, sendo 

assim, deixo de determinar a emenda, e passo a decidir o mérito em 

questão. Os documentos aportados aos autos comprovam que os 

requerentes têm legitimidade para formularem este pedido, visto que são 

filhos da falecida, que era solteira, e deixou apenas esses 3 (três) filhos, 

ora requerentes, conforme certidão de óbito. Portanto, dessa forma, 

estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará 

formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores 

porventura creditados, referente ao PIS, PASEP e FGTS mantida junto a 

Caixa Econômica Federal, da titularidade da falecida Carmelita Rosa da 

Silva, em favor dos requerentes Felipe Luiz Almeida da Silva, Fernando 

Lucas da Silva, e Flavio Eduardo Pereira da Silva, sem necessidade de 

prestar contas. Expeça-se o alvará, com urgência, conforme deliberação 

supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela 

transcrita integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 15.12.17. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026644-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

LUCIA HELENA MARIA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

jurisdição voluntária (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1026644-61.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA HELENA MARIA MENDES, 

EDEMIR SANTOS DE SOUZA RÉU: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Visto. Defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Somente é possível o 

reconhecimento da união estável se não houver causas de impedimentos, 

conforme dicção do art. 1.723, § 1º, combinado com o art. 1.521, todos do 

Código Civil. Verifico que não consta dos autos a qualificação das partes, 

referente ao estado civil, apenas foi aportada certidão de casamento 

averbada da requerente, nesse sentido, deveria estar qualificada como 

divorciada. Além disso, não consta dos autos um documento sequer, 

como prova de que ambos convivem como marido e mulher, ou seja, 

nenhuma prova da união estável veio aos autos, apenas constam 

declarações de testemunhas. Sendo assim, venha aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320) do Código de Processo 

Civil, neste caso: comprovante do estado civil do requerente Edemir 

Santos de Souza, demonstrando assim a imediata possibilidade do pedido 

de reconhecimento da união estável (Código Civil, art. 1.723, § 1º). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 13.12.17. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1016418 Nr: 30297-59.2015.811.0041

 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: MMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDSF, TNDF, JCNDF, JECDF, CSCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234, ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - OAB:17234/O, PEDRO 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:OAB/MT 17.234

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar os requeridos a apresentarem a Defesa dentro do prazo legal de 

15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940790 Nr: 55060-61.2014.811.0041

 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: SBB, AKBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA, para devolução dos autos nº 

55060-61.2014.811.0041, Protocolo 940790, 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.: 319366 Nr: 21704-22.2007.811.0041

 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: WILSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA RAMOS DOS REIS DE "CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSIKA NAIARA 

VAZ DA SILVA, para devolução dos autos nº 21704-22.2007.811.0041, 
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Protocolo 319366, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 848305 Nr: 51674-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX 

- OAB:13469-B

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a exequente a manifestar acerca da devolução da carta precatória 

e laudo de avaliação, no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044365 Nr: 43635-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDA, IZDCRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, para devolução dos autos nº 43635-03.2015.811.0041, 

Protocolo 1044365, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1067915 Nr: 54473-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 11.190, JAQUELINE LIMA DE SOUZA - OAB:15924/O, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUIZ FERNANDO BARRETO 

MARTINS - OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes a manifestarem acerca do Laudo Psicossocial acostado 

aos autos dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 333945 Nr: 4598-13.2008.811.0041

 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: CANDIDO DUARTE BRAGA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE KATIA REGINA ROTONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a manifestar acerca da petição de fls. 121/122, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 795790 Nr: 2132-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARTINHO HENRIQUE DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA, ESPÓLIO DE ANA 

OLIVEIRA DA CUNHA, ESPÓLIO DE MARIA MADALENA HENRIQUE DE 

SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA RAMOS, ESPÓLIO DE 

AMADEU HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante para manifestar acerca do pedido de habilitação, 

bem como acerca do parecer ministerial de fls. 237, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1169194 Nr: 39784-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAYAMA 

- OAB:14.119/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar acerca da petição apresentada, nos 

termos do artigo 437 § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1196364 Nr: 3422-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASC, JAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte exequente para se pronunciar a respeito da petição 

apresentada, nos termos do artigo 437 § 1º do CPC.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001425-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DANIEL DE MEIRA E SILVA OAB - MT23478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001425-12.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: GLEICE 

MARIA DE MEIRA JESUS Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 6775, RES ALTOS DA COLINA, C 91, Novo Paraíso, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-725 PARTE REQUERIDA: Nome: SIMONE MEIRE DE 

SOUZA Endereço: RUA 17, N. 25, QD. 30, NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

acima qualificada, para tomar ciência da expedição do TERMO DE 

GUARDA, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,31 de janeiro de 2018. assinado 

eletrônicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022374-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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M. J. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022374-91.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

MARIA JOSEFA CARBALLO DA SILVA Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, 14, - ATÉ KM 9,500, JARDIM PRESIDENTE I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78090-000 PARTE REQUERIDA: Nome: JOSE AUGUSTO DA 

SILVA Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 14, - ATÉ 

KM 9,500, JARDIM PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-000 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono o feito para intimação da parte autora da 

DECISÃO prolatada neste processo, bem como para recolher valores 

correspondentes à taxa de confecção do respectivo formal de partilha, 

equivalente a 3 folhas. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 12 de janeiro de 

2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017937-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.S.A, (REQUERIDO)

R.S.A. (REQUERIDO)

ISABELLY SAMPAIO ALVES (REQUERIDO)

R.W.S.A. (REQUERIDO)

GILVANIO MELO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

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. 1017937-07.2017.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post 

Mortem. Vistos, etc... Atento ao noticiado e postulado pelos d. patronos da 

Requerente, necessário ressaltar que, embora entenda possível, em 

certos casos, o adiamento da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/02/2018 às 16:30 horas, isso somente é plausível 

em situações excepcionais, inclusive, quando se trata de compromisso 

profissional que não possa ser cumprido por outro advogado, por 

ausência de procuração ou substabelecimento. No entanto, o pedido de 

redesignação em questão se dá em razão dos patronos habilitados neste 

processo serem os únicos responsáveis pela presente ação e, ainda, que 

os mesmos se encontrarão em viagem fora da Comarca, Id n. 11375743, o 

que não seria motivo suficiente para o deferimento do pedido, uma vez 

que poderiam os d. patronos substabelecerem á outro colega. Aliás, neste 

sentido: “(...) Nada obstante entenda possível, em certos casos, o 

adiamento de atos judiciais (audiências de instrução) a pedido dos 

procuradores constituídos pelos réus, esta flexibilização somente se dá 

quando se trata de compromisso profissional inarredável, ou seja, que não 

possa ser cumprido por outro advogado, por ausência de procuração ou 

substabelecimento. Não tendo sido tal circunstância demonstrada nos 

autos, agiu com acerto o magistrado a quo ao indeferir o pedido de 

adiamento da solenidade. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA 

IMPROCEDENTE. (Correição Parcial Nº 70066251463, Sétima Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, 

Julgado em 05/11/2015) Todavia, considerando que o Magistrado Titular da 

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões se encontra em licença 

médica, hei por bem, acolher excepcionalmente, por esse motivo, o pedido 

de redesignação. Assim, redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10/04/2018 às 16:30 horas. Intimem-se as partes, através de 

seus d. patronos, para comparecerem na audiência designada, nos 

termos da decisão acostada sob o Id n. 10256253. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 450065 Nr: 22801-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:23603/MT

 Vistos, etc...

 Não obstante o informado e os documentos apresentados pelo Executado 

ás fls. 127/128 e 133, observa-se dos autos que não houve o pagamento 

integral do valor executado, eis que além dos R$ 2.934,75 (dois mil 

novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), atualizado 

até julho de 2012, fls. 88/90, deveria ainda, para a soltura do Executado, 

ser efetuado o pagamento das demais parcelas que vencessem 

posteriormente.

 Desta feita, mantenho, ao menos por ora, a decisão que decretou a prisão 

civil nestes autos.

 Isso porque o pagamento parcial, não obsta a decretação ou manutenção 

da prisão do devedor de pensão alimentícia, nos termos do artigo 528, § 

7º, do Código de Processo Civil.

 E, inclusive consoante a jurisprudência do e. TJMT:

 “HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO 

ALIMENTÍCIA - PRISÃO CIVIL (...) - PAGAMENTO PARCIAL DAS 

PRESTAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL EM CURSO - NÃO PREJUDICA A 

PRISÃO CIVIL - ORDEM DENEGADA. (...) A falta do pagamento integral das 

prestações alimentícias autoriza a prisão civil do devedor. Recurso 

ordinário não provido.” (STJ; RHC 21.514/GO)...” (STJ; RHC 28.309/BA).” 

(TJMT - HC, 49125/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgamento 15/06/2011).

 Assim sendo, intime-se a Exequente, através de sua representante legal, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos requerendo o que 

entender cabível, inclusive, apresentando demonstrativo de débito 

atualizado.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083888 Nr: 3408-34.2016.811.0041

 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: VALDEREZ GATTASS METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MIRO GONÇALO METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSWALDO 

SANTOS, para devolução dos autos nº 3408-34.2016.811.0041, Protocolo 

1083888, 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.: 909953 Nr: 36827-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDN, JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PERLA 
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CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PERLA CRISTINA 

LUZ DE OLIVEIRA HIRAE, para devolução dos autos nº 

36827-16.2014.811.0041, Protocolo 909953, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001425-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DANIEL DE MEIRA E SILVA OAB - MT23478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1001425-12.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: GLEICE MARIA DE MEIRA JESUS Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 6775, RES ALTOS DA COLINA, C 91, Novo Paraíso, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-725 Parte Ré:Nome: SIMONE MEIRE DE SOUZA 

Endereço: E LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA REQUERIDA SIMONE MEIRE DE SOUZA de conformidade com 

o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, para responder a 

ação, caso queira. Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Processo n. 1001425-12.2018.8.11.0041. Ação: Guarda Definitiva c/c 

pedido liminar de guarda provisória. Vistos, etc... Antes de tudo, intime-se 

a Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder a emenda a inicial, incluindo no polo passivo da ação a 

genitora da menor, com sua respectiva qualificação. Após, proceda-se a 

Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao 

polo passivo. Se cumprido o acima determinado, fica, desde já, decidido o 

seguinte: 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. Diante do noticiado na inicial pela 

Requerente e da urgência que o caso requer, para fins de assegurar os 

direitos da menor ao acesso à educação/matricula escolar, como medida 

acautelatória defiro o pedido de tutela de urgência e concedo 

provisoriamente a guarda da menor em favor da Requerente, mediante 

termo. Considerando que a mãe da menor vive como mendicante nas ruas 

de Cuiabá e Várzea Grande/MT, proceda-se sua citação, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as 

advertências legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos 

os fatos alegados pela Autora (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não 

havendo contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada 

à revelia do Requerido e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. 

Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos autos para os fins de 

direito. Sem prejuízo das providências acima, diante dos fatos contidos no 

pedido inicial, entendo conveniente e determino a realização de um estudo 

social, com a oitiva da parte Autora, da menor e de vizinhos, se possível, a 

fim de constatar os fatos alegados e verificar, in loco, a situação 

noticiada. O laudo deve ser juntado aos autos em 30 (trinta) dias. Após, 

ouça a Requerente, a Curadora nomeada à Requerida, o Ministério Público 

e, em seguida, voltem-me conclusos. Caso não haja a emenda a inicial pela 

Requerente, conclusos os autos para extinção. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Assinado eletronicamente por: ALBERTO PAMPADO NETO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 4 9 9 8 6 9  1 8 0 1 2 6 1 4 2 0 3 9 4 7 8 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 4 3 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2018. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 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) 3648-6000.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001473-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001473-68.2018.8.11.0041 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, de 

acordo com a real capacidade financeira do espólio, a ser apurada nos 

autos. Outrossim, em observância dos artigos 664 e 665 do CPC, e, atento 

ao que consta na inicial, Id 11484965 e Id 11485188, se trata de inventário 

pelo rito de arrolamento comum, inclusive por haver interesse de incapaz, 

Id 11485188-Pág. 3. Assim, nomeio inventariante a Requerente ANETE 

FERREIRA DA SILVA, e, embora dispensável (art. 664 do CPC), havendo 

necessidade, 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: “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 a inventariante/nomeada comprove a existência ou não de 

registro de testamento em nome dos de cujus, (Id 11485188-pág. 1), nos 

termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento 

e conclusão do processo, incumbe à 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 ou pedido de adjudicação, em observância inclusive do art. 1829 

do Código Civil. Em seguida, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não estiverem 

representados pelo mesmo advogado da 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, por 

parte dos herdeiros/interessados. Após, havendo interesse de incapaz, 

art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público, e, em seguida, 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: 1001616-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERREIRA DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1001616-57.2018.8.11.0041 Ação: 

Oferta de Alimentos Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio 

constante do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, considerando-se a idade 

do menor, arbitro alimentos provisórios na quantia ofertada pelo 

Requerente no valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) que 

equivale a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, valor este 

que entendo adequado para a situação dos autos, possibilitando a 

satisfação das necessidades mínimas do Requerido e o adimplemento por 

parte do Requerente, cujo valor será devido a partir da citação e deverá 

ser pago mediante recibo ou depósito em conta bancária de titularidade da 

mãe do menor de conhecimento do Requerente. As questões relacionadas 

a guarda e ao direito de visitas serão analisadas após a realização da 

audiência de conciliação abaixo designada, caso não haja acordo entre as 

partes. Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05/04/2018 às 

14:30 horas. Cite-se a parte Requerida, através de sua representante 

legal, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada 

para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os 

documentos pessoais, com a observância de que o mandado de citação 

deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia 

da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Intime-se o Requerente através de seu d. d. 

patrono para comparecer na audiência, bem como cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036119-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA DA SILVA COSTA TODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS PEREIRA LEMOS (REQUERIDO)

M. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA OAB - 843.337.661-68 

(REPRESENTANTE)

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.º 1036119-41.2017.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Antes de tudo, em que pese o pretendido pela Requerente 

na petição de Id n. 11260289, esclareço que a mesma poderá, junto a 

Seguradora, informar acerca do ajuizamento/trâmite da presente ação 

para fins de resguardar seu direito, caso venha a ser reconhecida a união 

estável por ventura havida entre ela e o falecido, razão pela qual, por ora, 

indefiro o pedido de expedição de ofício. Ademais, entendo prudente, 

ainda, oportunizar o contraditório, nos termos dos artigos 7º, 9º e 10 do 

Código de Processo Civil. No mais, considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/04/2018 às 16:00 horas. Cite-se a parte 

Requerida, Miguel Pereira Lemos, através de sua representante legal, e 

Isis Pereira Lemos, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, através de seu d. patrono, para comparecer na audiência 

acima designada e, ainda, instruir os autos com sua certidão de 

nascimento ou de casamento, devidamente averbada, se for o caso. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001009-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001009-44.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Intime-se a Requerente, 

através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o extrato obtido via pesquisa junto ao BacenJud, Id n. 11570693, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017187-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. B. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT0007834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

27/02/2018 ÀS 13:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016253-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 
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IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 27/02/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021553-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1021553-87.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) Valor causa: R$ 112.690,79; Requerente: REQUERENTE: SANDRA 

REGINA DA COSTA Requerido: REQUERIDO: EDUARDO LUIZ FERREIRA 

DOS SANTOS Ao Ilustre Representante do Ministério Público. Tendo em 

vista o interesse Público evidenciado pela natureza da lide e/ou qualidade 

da parte, faço o envio destes autos ao representante do Ministério Público, 

para intimar Vossa Senhoria da audiência de conciliação no dia 

22/02/2018 às 14h30min para opinar como Custos Legis nos autos do 

processo abaixo identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. 

Cuiabá, 31 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 841366 Nr: 45630-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEBV, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 841366.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 51; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 52/54), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 55, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 56). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1014633 Nr: 29583-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARCIANO SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARINE APARECIDA GARCIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11635/MT, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 Vistos etc.

Código n.º 1014633.

Trata-se de Homologação de Acordo de Alimentos, onde as partes 

celebraram acordo conforme termo de audiência de fls. 87/87-v, 

requerendo sua homologação e extinção do feito.

Com vistas dos autos, ao douto representante do Ministério Público, 

manifestou pela Homologação as fls. 89/90.

Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

87/87-v), que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e por corolário natural, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas, por ser benefícios da justiça gratuita (fls. 73).

Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 179120 Nr: 26448-65.2004.811.0041

 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: TTMQB, ALMQ, IDOM, ZMF, LMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO 

- OAB:5.025, ELISEU DO CARMO SOUZA - OAB:7.294/MT, MARCEL 

ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES 

- OAB:6.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes para manifestar 

acerca do esboço de partilha elaborado pela contadoria judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1157459 Nr: 34859-77.2016.811.0041

 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: CDFF, MDFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

DO AMARAL - OAB:8345, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 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 DE FLS. 61 DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028810-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT0006412A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. M. F. (RÉU)

V. T. M. F. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023455-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

10197052, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 6 de outubro de 

2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002997-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE CAMPOS (REQUERENTE)

S. C. D. S. (REQUERENTE)

BARTOLOMEU ANASTACIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ARANTES OLIVEIRA OAB - MS17101 (ADVOGADO)

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO CABRAL DA SILVA (INVENTARIADO)

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 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o plano de partilha de ID 

11509307, em cumprimento ao item 3 da decisão de ID 11082183, 

impulsiono os autos para intimar o herdeiro Bartolomeu a fim de, no prazo 

de 20 (vinte) dias, sobre ele se manifestar, sob pena de presunção de 

concordância, e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério 

Público. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1033297 Nr: 38268-95.2015.811.0041

 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: TADEU FERRER KALIX, JOSE FERRER KALIX, KÁTIA 

FERRER KALIX DE OLIVEIRA, TANIA FERRER KALIX PAES DE BARROS, 

YONE FERRER KALIX, DORACY FERRER KALIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICOLA MIGUEL KALIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DA SILVA BARROS 

PRADO - OAB:19088/MT, GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA - 

OAB:18104, JÉSSICA CARDOSO DE MOURA - OAB:378469, LAÍSA 

GONÇALVES AQUINO - OAB:14.839 MT, LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841/MT, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MARISTELA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408, ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6.540/MT, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - 

OAB:6540/MT, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista a indicação dos demais herdeiros (fls. 310/311), nomeio 

como inventariante a herdeira Kátia Ferrer Kalix de Oliveira, a qual deve 

prestar compromisso nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Em razão da manifestação e pedidos efetuados pelo herdeiro Tadeu 

Ferrer Kalix (fls. 306/309), bem como, do fornecimento pela Receita 

Federal do Brasil, de fotocópia da última declaração de imposto de renda 

apresentada pelo falecido (juntada em pasta própria anexa aos autos), 

visando evitar alegação de nulidade, por prolação de decisão surpresa, o 

que é vedado pelo art. 10 do CPC, determino a intimação da inventariante 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que 

deve ser certificado, renove-me a conclusão, para determinação da forma 

como devem ser apresentadas as primeiras declarações, considerando a 

impugnação de fls. 148/158; os documentos de fls. 160/282 e as 

informações prestadas pela Receita Federal.

 4. Defiro o pedido de exclusão do processo dos antigos patronos do 

herdeiro Tadeu Ferrer Kalix (fls. 309), devendo todas as intimações, 

referente ao mesmo, ser efetuadas em nome de sua nova patrona, Dra. 

Jéssica Cardoso de Moura.

Promovam-se as anotações necessárias.

 5. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

 Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 902147 Nr: 31413-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Assim, em face do exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, ACOLHO O PEDIDO DA AÇÃO para 

EXONERAR o autor da obrigação de prestar alimentos ao réu Isaac 

Wihby.Condeno o réu Isaac ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma de 12 (doze) vezes o valor 

correspondente da exoneração da pensão alimentícia obtida.Em relação à 

ré Thais, ante o acordo realizado com o autor, deverão as partes dividir as 

despesas das custas judiciais despendidas no presente processo, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo, no 

entanto, essas condenações (custas e honorários), ficarem suspensas, 

em razão dela fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, que ora lhe 

concedo.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1119296 Nr: 18416-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PAULO 

VICTOR ARAUJO AMORIM - OAB:19.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o ofício de fls. 61/62, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ele se manifestar, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto
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 Cod. Proc.: 1179813 Nr: 43738-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCDB, JUCIMARA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MUNHOZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA MAÍRA MORITZ - 

OAB:33.408 SC

 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, 23 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1203952 Nr: 5934-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJR, EDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10.292-A/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, 25 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1261707 Nr: 24982-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDSF, SRMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PANTALEÃO 

RIBEIRO - OAB:OAB-PR 26.397

 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. 17, 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.: 956449 Nr: 3296-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBDL, MBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a certidão de fl.141, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1133439 Nr: 24361-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP, HPPDP, JDP, RSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18513

 concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para a autora regularizar sua 

representação, constituindo novo procurador, sob pena de extinção do 

feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).2. Não regularizada a 

representação processual no prazo, voltem os autos à conclusão, para 

extinção do processo.3. Constituído novo procurador, expeça o Sr. 

Gestor, as cartas precatórias para inquirição das testemunhas dos réus, a 

serem arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 

desta decisão, conforme já ficou determinado na audiência de fls. 714.4. 

Assim, providencie o Sr. Gestor, as modificações necessárias no 

cadastro do processo e capa dos autos, a fim de que fique constando a 

Sra. Rosania Sousa Oliveira incluída como RÉ na ação principal (Ação de 

Revisão de Alimentos); não sendo ela parte na Reconvenção; bem como 

incluindo a autora Lorrainy Oliveira Prado, como RECONVINDA.5. Tendo 

em vista que as partes manifestaram, no termo de audiência (fls. 713), o 

desinteresse nos depoimentos pessoais e na inquirição de testemunhas 

perante este Juízo, deixo de designar audiência de instrução.6. Tendo os 

réus/reconvintes manifestado interesse na produção de prova 

testemunhas, antecipando que as testemunhas são de fora da terra, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação do respectivo rol e, com 

ele a expedição de carta precatória para a inquirição das testemunhas 

arroladas.7. Cumprida a precatória, estará encerrada a instrução, 

devendo as partes serem intimadas, para, querendo, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, apresentarem memoriais.8. Não há intervenção do 

Ministério Público em face da ausência de incapazes nestes autos.9. 

Promova Sr. Gestor, o desentranhamento da petição de fls. 704/712, vez 

que não guarda relação com a presente demanda (execução de 

alimentos) e, intime-se a advogada Rosania Souza de Oliveira, para retirar 

a petição no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser descartado o 

aludido documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1190789 Nr: 1648-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 

BANDEIRA - OAB:5.730/MS

 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. 11, a parte autora foi intimada 

para se manifestar (fls. 12), sob pena de devolução da carta precatória 

sem o devido cumprimento, contudo quedou-se inerte.

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, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1244315 Nr: 19382-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDS, VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCLEY GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES MACHADO - 

OAB:BA/39.827

 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, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1246676 Nr: 20158-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDMJ, FDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LINA MARQUES 

VENDRAMINI - OAB:MS 10.966

 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 com urgência a decisão de fls. 07.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1251887 Nr: 21744-52.2017.811.0041

 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: STEFFANIE PATRICIA DE CARVALHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAINA PEREIRA BISPO, ROBSON BISPO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro, opostos por STEFFANIE PATÍCIA DE 

CARVALHO GONÇALVEZ, tendo no polo passivo da relação processual, 

DEJAINA PEREIRA BISPO e ROBSON BISPO DA SILVA, todos qualificados 

na petição inicial.

A embargada Djanira foi citada às fls. 79 e apresentou contestação (fls. 

82/85).

No entanto, o embargado Robson não foi encontrado para citação pessoal 

(fls. 81), tendo a embargante, à fls. 93, informado novo local onde ele 

poderá ser encontrado.

Assim, intime-se o embargado Robson Bispo da Silva, nos termos da 

decisão de fls. 70/71, no endereço informado às fls. 93.

 Cumpra-se e intimem-se.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2018.

 Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1264385 Nr: 25833-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOAA, PDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CORDEIRO PASCOAL 

HOFFMANN - OAB:MS/14.889

 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 com urgência, 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, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267659 Nr: 26904-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAMINIANO ARAÚJO MACHADO 

- OAB:PI/3516

 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. 13, 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.: 86361 Nr: 9903-85.2002.811.0041

 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: IPGF, MPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE XAVIER DIAS - 

OAB:DEF-PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3705, MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, SIMONE 

REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o ofício de fl. 102, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

a fim de, no prazo legal, se manifestar, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 833266 Nr: 38724-16.2013.811.0041

 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: BENEILDO CALAZANS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HILDA PEREIRA DA SILVA, 

ESPÓLIO DE BENEDITO CALAZANS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a petição de fl. 217, compulsando os autos 

verifiquei que o imóvel mencionado (fl. 33)consta do Formal de Partilha de 

fl. 104.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para cientificar o Inventariante acerca da presente 

certidão e, nada sendo requerid no prazo legal, para retornar os autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto
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 Cod. Proc.: 1132585 Nr: 24113-53.2016.811.0041

 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: EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA, 

ARENIR NATALINA GUIMARÃES, ELIANE APARECIDA GUIMARÃES, 

LEONICE TEREZINHA GUIMARAES CAMPOS, JOELCIO BENEDITO 

GUIMARÃES, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, JOÃO JOARES GUIMARÃES 

FILHO, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, DEIZIENE ZATTAR BEZERRA 

GUIMARÃES, MARIA JOSÉ LOPES GUIMARÃES, MARCELO LEITE 

PEREIRA, GILSON ALVES CAMPOS, ADAIL MARIA GUIMARÃES PEREIRA, 

ELENIR BENEDITA GUIMARÃES RIBEIRO, CAROLINE FATIMA RIBEIRO, 

ADILSON JOSE LEITE PEREIRA, DEJANIR ELOÍSA GUIMARÃES DE 

MORAES, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO, CLAYTON GUIMARAES LEITE 

PEREIRA, CLAUDEMIR TADEU RIBEIRO, CARLOS CIRILO RODRIGUES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA 

GUIMARÃES, ESPÓLIO DE JOÃO SOARES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12.377-A/MT, DAMARIS CHAVES NEGRÃO - OAB:OAB-MT 

12.377-A, RENATA JOANA DARC CAMILO - OAB:12018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12.377-A/MT, RENATA JOANA DARC CAMILO - OAB:12018

 Certifico que, nada obstante a manifestação de fls. 176/182, a 

inventariante ainda não trouxe aos autos a certidão negativa de débitos 

estaduais dos falecidos Francisca e João.

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para cienticá-la da presente certidão e, após o 

decurso de 5 dias, para retornarem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1206587 Nr: 7112-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATUPÁ - MT, CLARICE 

OLIVEIRA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CORREA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:15439-O/MT, FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:PROM. DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 14, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se, prestando as informações ao juízo deprecante.

 Cuiabá, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1243346 Nr: 19142-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDOES, MNDOES, GRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIN LEONEL VILELA - OAB: MT 

15.821

 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, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1266075 Nr: 26381-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO VERONICE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELLYN DAYANE ARRUDA DA COSTA, 

EDESIO MARCOS DA COSTA, EDILSON CARLOS DA COSTA, EDNA 

MARIA DA COSTA, EDVANE MARIA DA COSTA, EDILEIA CAROLINA 

ARRUDA DA COSTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730

 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, 25 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 899821 Nr: 29706-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDSS, BLDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a manifestação da parte exequente nas fls. 112/113, em 

cumprimento à decisão de fl. 111, impulsiono os autos para intimar o 

executado, através de seu advogado, a fim de, no prazo legal, 

comprovar/efetuar o pagamento do débito remanescente, advertindo-o de 

que, para revogar o decreto de prisão, deve efetuar o pagamento do valor 

integral do débito, incluindo-se as parcelas que se vencerem no curso do 

processo até a data do efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 528, 

§7º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 203109 Nr: 17936-59.2005.811.0041

 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: TAIS MARIA GOMES FALCÃO, ALBERTO FALCÃO DE 

ARRUDA, ANDREA MACHADO ESTEVES FALCÃO, JULIANA FALCÃO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FALCÃO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT - OAB:13488/MT, 

ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em razão das dificuldades narradas pela inventariante, em arcar com os 

débitos do imóvel, relativos à taxa condominial, que somam uma dívida de 

R$22.976,04 (fls. 150), defiro o pedido de fls. 147, a fim de que a 

inventariante promova o levantamento do valor da entrada da venda do 

bem, já depositado nos autos, para quitação da dívida.

Promovam-se as medidas necessárias para o levantamento do valor já 

vinculado aos autos, em favor da inventariante.
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Deverá a inventariante efetuar o pagamento do débito relativo à taxa 

condominial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a sua quitação 

nos autos.

2. O restante do valor da venda, que está sendo financiado pela Caixa 

Econômica Federal, deverá ser depositado nos autos, por meio de 

depósito judicial, pelo órgão financiador, no prazo de 05 (cinco) dias após 

a liberação valor financiado.

3. Ressalto que caso haja necessidade e a devida comprovação, poderá 

ser expedido novo alvará de levantamento de valores para a quitação das 

dívidas fiscais do espólio.

 4. Findo o prazo do item 2 e, não havendo comprovação do depósito do 

remanescente e nada sendo requerido, certifique-se e renove-me à 

conclusão.

 5. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

 Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1016073 Nr: 30170-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - 

OAB:19273, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 14.370, JOÃO 

PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o cáculo das custas judiciais de fls. 1005 e que a sentença 

condicionou a expedição do Mandado de Averbação do divórcio ao 

recolhimento daquelas, impulsiono os autos para intimar as partes a fim de, 

no prazo legal, efetuarem o referido recolhimento, possibilitando assim a 

expedição daquele documento, sob pena de arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000609-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

GIDALZO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

LEILA REGINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CELSO PEREIRA DE SOUZA (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: 

1000609-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA FERNANDES DE 

SOUZA, CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA, GIDALZO PEREIRA DE 

SOUZA, LEIDE DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO, LEILA REGINA DE SOUZA 

SANTOS, CELSO PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido 

de Alvará Judicial, no qual os requerentes pretendem o levantamento de 

valores, deixados pelo falecido JONIAS PEREIRA DE SOUZA, a título de 

FGTS, depositados junto à Caixa Econômica Federal. Ao dispor sobre a 

forma como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, 

em seu artigo 1°, assevera que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

de tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social. Desta forma, 

determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

do falecido JONIAS PEREIRA DE SOUZA, facultando aos requerentes, a 

juntada de documento comprobatório que supra a informação requisitada. 

2. Procedi neste ato, pesquisa via BacenJud, para a verificação da 

existência de valores em nome do falecido, cujo resultado restou negativo, 

conforme extrato em anexo. 3. Expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor do de cujus JONIAS PEREIRA DE 

SOUZA, a título de FGTS. 4. Os requerentes pretendem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham por 

objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, 

para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida 

pelos requerentes, e não a capacidade dos próprios requerentes, vez que 

as custas processuais e demais despesas processuais serão suportadas 

pelo valor que se pretende receber, razão pela qual relego a apreciação 

do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 5. Intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam a juntada da 

certidão de óbito legível do falecido, posto que o documento de ID 

11358549 - Pág. 2 está ilegível. 6. Cumpra-se e intime-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 30 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001086-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTINO BERNARDINO DA CRUZ NETO (REQUERENTE)

ALESANDRA JANAINA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTINO BERNARDINO DA CRUZ NETO OAB - 972.127.921-87 

(PROCURADOR)

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: 

1001086-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESANDRA JANAINA DA 

CRUZ SILVA, ROBERTINO BERNARDINO DA CRUZ NETO PROCURADOR: 

ROBERTINO BERNARDINO DA CRUZ NETO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial, no qual os requerentes pretendem o 

levantamento de valores deixados por sua falecida mãe MARTHA MARIA 

DE ASSIS, em conta vinculada Bradesco. Ao dispor sobre a forma como 

deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seu 

artigo 1° e 2°, assevera que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento de 

tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social. Posto isto, determino a 

expedição de ofício ao INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus 

MARTHA MARIA DE ASSIS, facultando aos requerentes, a juntada de 

documento comprobatório que supra a informação requisitada. 2. Procedi 

neste ato, pesquisa via BacenJud, para a verificação da existência de 

valores em nome da falecida MARTHA MARIA DE ASSIS, cujo resultado 

restou positivo, encontrando o valor de R$174,33, conforme extrato em 

anexo. Promova-se a vinculação dos valores, em uma subconta do 

presente processo. 3. Considerando que a pesquisa não encontrou 

valores no Banco Bradesco, ofício à referida instituição, requisitando 

informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos 
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depositados em favor da de cujus MARTHA MARIA DE ASSIS, devendo os 

valores ser depositados em uma subconta do processo. 4. 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, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de 

cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de 

justiça gratuita a quantia total a ser recebida pelos requerentes, e não a 

capacidade dos próprios requerentes, vez que as custas processuais e 

demais despesas processuais serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber. No presente caso, verifica-se que a de cujus deixou 

pequeno saldo, junto às instituições financeiras, restando, portanto, 

presentes os requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita, pelo que, os defiro. 5. Cumpra-se e intime-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 30 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: 1001610-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANDARA CARISE GUILHER OAB - MT23311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"(...)Posto isto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à 

autoridade coatora proceda a emissão do termo de posse no cargo 

Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Condutor de Veículos – CNH B, 

em favor do autor, independentemente de ostentar, ocasionalmente, 

certidão positiva de antecedente penal sem sentença definitiva proferida, 

observando-se os demais requisitos legais. Notifique-se a autoridade 

coatora, com a ordem liminar, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito"

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794040 Nr: 343-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Manifeste-se o Estado de Mato Grosso acerca de petição de fls. 45/52, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1044257 Nr: 43573-60.2015.811.0041

 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: DILMA LARREA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando o motivo e os pontos que 

pretendem esclarecer.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371203 Nr: 7813-60.2009.811.0041

 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: PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Intime-se a parte reclamada para manifestar acerca dos embargos de 

declaração em fls. 161/v, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808526 Nr: 14990-36.2013.811.0041

 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: GEISA DE SOUZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO 

- OAB:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para realizar a prestação de 

contas do valor liberado à fl. 57, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837503 Nr: 42301-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:14031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917019 Nr: 41441-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ARAÚJO DA LUZ SOUZA, ALZIRA COSTA DE 

PAULA, ANA CLAÚDIA MOREIRA CAPELÃO PÉRIS, ANGELA MARIA DA 

SILVA, CLARICE MARTINS MONTEIRO, FLÁVIA MORAES UMENO, 

GLAUCIA PATRICIA VIANA DE MORAIS, DOLORES CONCEIÇÃO DA 

COSTA, ELIZABET DOS SANTOS, GLEYCE REGINA MARQUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Intime-se as requerentes para manifestarem acerca da petição e 

documentos acostados às fls. 175/443, no prazo de 10 (dez)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 216221 Nr: 25042-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OESTE FORMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:9220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - PROC. 

MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Anoto que a presente ação tramitar-se-á sob o pálio dos Benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835158 Nr: 40363-69.2013.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

BCGP, ROSILDA CRISTINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESSTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante o novo endereço alegado pelo Ministério Público, defiro o pedido de 

fls. 379/v.

Intime-se a UNIMED para prestar contas acerca do valor depositado à fl. 

366, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893366 Nr: 25463-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON ALVES DA SILVA, JOÃO CUSTÓDIO DA 

SILVA, JOSÉ RONALDO DO ESPIRITO SANTO, JANE EVA APARECIDA 

MOREIRA, JAIRO FERNANDES LEITE, JOÃO MILITÃO HENRIQUE SOARES 

JUNIOR, LUVANIL NUNES XAVIER DUARTE, LUIS CONRADO DA COSTA, 

LACEMY VILELA DUARTE, LÚCIA FLAVIANA PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Anoto que a presente ação tramitar-se-á sob o pálio dos Benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917499 Nr: 41743-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER SERRA, ONOLINDA OLIVEIRA SODRÉ, 

BENEDITA DA COSTA DAMIÃO, CELIA DIONE MACEDO SILVA, JOANITA 

MORAES DE FIGUEIREDO, CASTORINA LEITE DE QUEIROZ, EDINILSON 

LUIZ GONÇALVES, SANDRA SEBASTIANA ESCAME GONSALVES, 

JANETE MARIA ZAINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Com fulcro no art. 509, I, do NCPC, DEFIRO o pedido de liquidação de 

sentença de fls. 292/298, 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/v.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944239 Nr: 57003-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE PRINCIPE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FUMES DUDA - 

OAB:19844/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO - OAB:

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar acerca de petição e 

documentos acostados às fls. 288/370, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069698 Nr: 55269-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICE BARBOSA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 Intime-se o embargado para manifestar acerca dos Embargos á 

Execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078332 Nr: 429-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARAH BEATRISSIA QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 Intime-se o embargado para se manifestar acerca dos embargos á 

execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275134 Nr: 29583-31.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o MT SAÚDE, para se manifestar acerca do cumprimento da 

liminar, bem como sobre a petição e documentos de fls. 38/43, no prazo de 

03 (três) dias.

 No mais, certifique-se a Secretaria quanto à citação do requerido, 

devendo, se for o caso, expedir o pertinente mandado.

 Cumpra-se no plantão e faça acompanhar o mandado a decisão liminar, 

esta decisão e manifestação de fls. 38/43.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195582 Nr: 6787-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 

6787-66.2005.811.0041, Protocolo 195582, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200940 Nr: 11408-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 

11408-09.2005.811.0041, Protocolo 200940, 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.: 265172 Nr: 23013-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO 

GIROTTO - OAB:124.071/SP, RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES 

VELLOZA - OAB:110.862/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Sem manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378990 Nr: 14772-47.2009.811.0041

 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: JOSE BERNARDO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, IRONE GALINDO CADEMARTONI - OAB:13.686

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

se manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 455408 Nr: 26613-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15.302/MT, 

LEONARDO ALVES NUNES - OAB:21248/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Manifeste-se o INSS acerca de petição de fls. 247/248, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34040 Nr: 2130-87.1982.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA EMPREENDIMENTOS E 

COLONIZAÇÃO LTDA, NICOLINA DIAS DOS SANTOS (FÁBIO DOS 

SANTOS), ISABEL PEDROSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROC. ESTAD - OAB:4646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, EUCLIDES BALERONI - OAB:882/MT, JOÃO 

FARIAS GOMES - OAB:2640, JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:0976/MT, MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - OAB:12759, 

MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE - OAB:3639/MT, MAX 

WEYEZER MENDONÇA DE OLIVEIRA - OAB:6.060/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SÔNIA MARIA 

GREFE DE MELO SANTANA, para devolução dos autos nº 

2130-87.1982.811.0041, Protocolo 34040, 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): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 964549 Nr: 6751-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA DOS SANTOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 VISTOS ETC.

Tendo em vista as informações de fls. 37/38, intime-se o Estado para que, 

no prazo de 15 dias, apresente nos autos: 1) as fichas financeiras que 

possui do falecido militar Silvano Pereira da Costa, ou seja, da posse no 

cargo até a data do óbito dele; 2) demonstrativo de cálculo do valor da 

pensão por morte implantada; e 3) demonstrativo do passivo devido à tal 

título.

Apresentados os documentos acima, cumpram-se os itens c, d, e e da 

decisão de fls. 30/33.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 431531 Nr: 11756-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA DOS SANTOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GOMES DE 

ANDRADE LIMA FILHO -PROC. EST. - OAB:2171/MT

 VISTOS ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão exarada no feito em apenso nesta 

data.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 728688 Nr: 24626-94.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLIN - RECICLADORA DE PLASTICOS E 

PNEUMATICOS INDEPENDENCIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 VISTOS ETC.

Avaliando as teses e documentos apresentados, infere-se que é 

pertinente à análise exauriente da causa a demonstração se os bens 

elencados nas notas fiscais de fls. 50/51 foram destinados ao ativo fixo 

imobilizado da empresa.

Desta feita, atento a premissa de que se tratam de provas constitutivas de 

direito, DEFIRO o pedido de fl. 129 veiculado pelo Estado para 

DETERMINAR que a parte autora, no prazo de 15 dias, traga aos autos 

documentos (fiscais, contábeis, etc.) que comprovem a destinação dos 

bens das notas de fls. 50/51 ao ativo fixo imobilizado da empresa.

Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se 

conclusos.

Apresentados os documentos pela parte autora, intime-se o Estado de 

Mato Grosso para que manifeste no prazo de 15 dias (art. 437, §1° do 

CPC).

Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868652 Nr: 8478-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIODATO DOS SANTOS, 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: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por CARLOS DIODATO DOS SANTOS, e por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas 

processuais e 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, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado 

de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido 

o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868308 Nr: 8198-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA COSTA CAMPOS, LUCIA FRANCISCA 

SANTANA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON ANELLI - 

OAB:15.492/MT, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido 

formulado por BENEDITO DA COSTA CAMPOS e LUCIA FRANCISCA 

SANTANA CAMPOS, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais); Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de 

mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e 

após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, 

da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A 

correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido, ao 

pagamento de honorários advocatícios, e custas processuais que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo do I 

do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.I.C.

 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

 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:

 Certifico que, na publicação anterior constou, equivocadamente, o nome 

de outro patrono do autor. Assim, intimo o exequente para, no prazo de 05 

dias, juntar aos autos cópia legível de seus documentos pessoais, bem 
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como de seu patrono DR. JOÃO FERNANDES DE SOUZA, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184673 Nr: 30943-55.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOMINGOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 

30943-55.2004.811.0041, Protocolo 184673, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047145 Nr: 44965-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL VALUZ DA SILVA, NERCI ADRIANO 

DENARDI, PEDRO CAMILO GODOY, VALDIR DA SILVA, WALDIR 

FRANCISCO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/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) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 44965-35.2015.811.0041, Protocolo 

1047145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013215-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012565-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013216-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BONETTI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012571-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODALICIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013002-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE NAZARE TORRES SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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 
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do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010398-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012520-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDILEIA VIANA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013838-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDHENES DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012535-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA STADLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013832-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010457-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MACHADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012555-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ARAUJO SIQUEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Diante disso e considerando que o 
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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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012592-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010490-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010493-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008530-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIPISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO OAB - MT0007525A-O (ADVOGADO)

CHARLES CHUIKA OAB - MT17307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007370-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MECANICA CONTINENTAL LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008273-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000051-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DELAI DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016070-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA OMITO FRANCISCHETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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. 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897058 Nr: 27605-24.2014.811.0041

 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: ANA MARIA SALES MARTINIANO, ALEXANDRE 

AUGUSTO SCARELLO, ALMIR DE SOUZA FERRO, ALMIRA FERREIRA DA 

ROSA, ANTONIO JESUINO DE OLIVEIRA, ANTONIO VERCIANO NETO, 

ANTONIO ROMILDO DE ARAUJO, AMELIA PUDLO, ALZAMIR OLIVEIRA 

BEZERRA, ANTÔNIO JORGE DAS GRAÇAS BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPAER - EMPRESA MATOGROS. DE 

PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYANE APARECIDA 

MARTINS RECH - OAB:19399, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em correição.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 820990 Nr: 27206-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA APARECIDA VANNI DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:17459-O

 Vistos, em correição.

Intime-se o requerido para que, no prazo de 10(dez) dias, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 848282 Nr: 51652-96.2013.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM JESUS LTDA, MICHEL 

JOSÉ MANSUR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos, em correição.

Tendo em vista ter decorrido um tempo desde a petição protocolizada à fl. 

632, defiro parcialmente o pedido intimando novamente o Município de 

Cuiabá para, no prazo de 15(quinze) dias trazer informações acerca do 

cumprimento da obrigação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 934148 Nr: 51500-14.2014.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 
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GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 .Manuseando os autos, verifico que o objeto desta ação gira em torno dos 

débitos que constam da CDA n. 20152736.Diante dessa constatação, 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, excetuando a hipótese das 

ações em que não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida ativa: 

“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.” Ressalto que em decisão recente a Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em conflito de competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, 

in verbis:CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO 

INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJMT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

competência é da referida Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

37907/2016. RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO 

JULGAMENTE 16/09/2016.) 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 948264 Nr: 59297-41.2014.811.0041

 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: YEDA MARIA DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos, em correição.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1012838 Nr: 28755-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DA SILVA, MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA, MATHEUS WENDER DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Vistos, em correição.

 Diante do teor da certidão de fl. 343, declaro a revelia do Requerido, 

porém sem a aplicação de seus efeitos, por se tratar de Fazenda Pública, 

sendo assim direitos indisponíveis, com fulcro no art. 345, II do CPC.

Intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) dias, as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem especificação de provas, vistas dos autos 

ao Ilustre representante do Ministério Público.

Em seguinte, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1009270 Nr: 27265-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI, WILSON WESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto a tempestividade do recurso de apelação interposto 

pela parte requerida.

Após, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias.

Após as formalidades dos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remetam-se os 

autos ao Egrégio TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046969 Nr: 44858-88.2015.811.0041

 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: JOÃO DIVINO DUTRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JOSÉ VICENTE MARQUES FILHO - 

OAB:11019/MT, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FILGUEIRAS - 

OAB:17030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Vistos, em correição.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1146820 Nr: 30361-35.2016.811.0041

 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: ANITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Vistos, em correição.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, manifeste 

acerca do cumprimento da liminar e das informações do requerido juntado 

nos autos às fls. 28/30.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 866239 Nr: 6584-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA, ODIRLEI FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - FUND. DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCOM - OAB:, 

TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela 

concedida e, condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação 

constitucional de disponibilizar o tratamento pleiteado na exordial 

concernente na disponibilização de leito para a internação “incontinente” 

do Requerente em uma Unidade de Terapia Intensiva - UTI, avaliação 

médica especializada tendo em vista que foi vítima de choque elétrico, em 

hospital público ou particular, e demais procedimentos médicos porventura 

necessários, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno os 

Requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo, 

por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, devendo ser divididos na proporção de 

5% (cinco por cento) para cada.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 706084 Nr: 371-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que a sentença de fls. 138/140 foi anulada através do 

acórdão de fls. 152/154, retornaram-me os autos conclusos.

Verifico a necessidade de produção de prova pericial conforme requerido 

pelas partes, razão pela qual passo a sanear o feito.

Analisando o feito, verifico a regularidade do processo sob todos os 

aspectos, e declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da incapacidade laboral da 

Parte Autora, bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho 

informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia médica 

especializada, motivo pelo qual DEFIRO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC.

Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão 

de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular 

(65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis.

O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 

8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente 

de trabalho.

 Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 371218 Nr: 7829-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AISLLAN DIEGO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que decorreu o prazo sem manifestação do Requerente 

acerca da perícia conforme certidão de fl. 172, intime-se o autor, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 431183 Nr: 11595-41.2010.811.0041

 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: SOFIA DE ARRUDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos, em correição.

Fixo como ponto controvertido a comprovação de existência de 

insalubridade no ambiente de trabalho da Requerente e a majoração de 

seu grau, em caso positivo.

Porém, antes da realização de prova pericial, intime-se a Requerente pra 

que, no prazo de 10 (dez) dias, informe qual a função desempenhada e 

em quais locais a função era exercida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 742499 Nr: 39390-85.2011.811.0041

 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: ELIZABETH BARROS DA SILVA, CORNELIA BARROS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, em correição.

Tendo em vista as tentativas infrutíferas de realizar a perícia médica e 

documental designada à fl. 321, nomeio como perita a Dra. Michele Taques 

Pereira Baçan, devidamente cadastrada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrada à Av. São Sebastião, nº 3300, Bairro 

Quilombo, Hospital São Benedito, telefone celular (65) 99929-6655.

Nos termos do art. 465 do CPC, intime-se a perita para que apresente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a proposta de honorários.

Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestar quanto à proposta 

de honorários apresentada, nos termos do §3º do art. 465 do CPC, 

observando ainda o disposto no art. 465, II e III do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022891-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MT PREV (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, de modo a 

assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, determinando à 

Autoridade Coatora que se abstenha de efetuar descontos a título de 

contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos 

proventos da Impetrante, mas tão somente o que exceder ao DOBRO DO 

TETO DO RGPS. 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. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014136-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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:Com essas considerações supra, e tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedidos formulados na 

exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tão 

somente para ratificar a antecipação de tutela concedida e, condenar o 

Requerido ao cumprimento da obrigação vindicada na petição inicial. Sem 

custas. Considerando a ocorrência da sucumbência recíproca, condeno 

as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC), a ser suportado por 

ambos em igual proporção (art. 86 do CPC). Publique-se. Intimem-se, após 

preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002992-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte 

intimada deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou 

abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III 

do CPC. Assim, frente a notória ausência de manifestação do autor, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem 

Custas e sem condenação em honorários ante a ausência de relação 

processual. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

respectivas baixas. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018272-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERMAN RIBEIRO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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:Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da 

sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1029258-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o 

direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para autorizar o 

licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do 

ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na 

inicial, tornando definitiva a liminar deferida id. 8745994. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 256 de 554



Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028269-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JOSE RENATO FAGUNDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o 

direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para autorizar o 

licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do 

ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na 

inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade coatora 

quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, 

da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. OBSERVAÇÃO: O 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: 1030599-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o 

direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para autorizar o 

licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do 

ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na 

inicial, tornando definitiva a liminar deferida id. 8745994. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026424-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o 

direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para autorizar o 

licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do 

ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na 

inicial, tornando definitiva a liminar deferida id. 8745994. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1031086-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SALLES COSTA JANOLIO OAB - RJ119528 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA OAB - RJ189458 

(ADVOGADO)

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - RJ067086 (ADVOGADO)

RONALDO REDENSCHI OAB - RJ94238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002091-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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: 

1002091-81.2016.8.11.0041 AUTOR: ZILDINETE DE SOUZA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Repetição de 

Indébito ajuizada por ZILDINETE DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO 
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GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV. A parte Requerente 

aduz, em síntese, a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária 

sobre as verbas de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor 

em questão, e, ainda, a condenação do Estado pelos valores pagos 

ilegalmente ainda não alcançados pela prescrição (últimos cinco anos ao 

ajuizamento da ação), e parcelas vincendas no decorrer do processo. 

Ocorre que apesar de elencar um extenso rol abstrato de supostas 

verbas indenizatórias e eventuais no bojo da fundamentação, a parte 

Requerente não indica claramente, no caso concreto, quais são as verbas 

específicas sobre as quais entende que houve a incidência indevida da 

contribuição previdenciária. Em face desse contexto, resta inviável a 

adequada análise da pretensão posta, visto que a petição inicial veio 

instruída apenas com as fichas financeiras da parte Requerente, não 

constando dos autos nenhum cálculo de valores ou especificação de 

verbas capaz de demonstrar detalhadamente as rubricas objeto da 

controvérsia a ser dirimida, cabendo à parte Requerente, e não ao juízo, o 

dever de produzir prova satisfatória dos fatos alegados. A propósito do 

tema, convém transcrever o teor dos artigos 322 e 324 do Código de 

Processo Civil, que assim dispõem no que interessa à presente ação: “Art. 

322. O pedido deve ser certo. (...) § 2º A interpretação do pedido 

considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 

(...) Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular 

pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor não puder individuar 

os bens demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, 

as consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto 

ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo 

réu. (...)” Como se observa, a legislação processual estabelece que o 

pedido dever ser certo e determinado, na medida em que o caso em 

questão não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do 

artigo 324 do diploma processual. Dessa forma, atento à diretriz contida no 

§ 2º do artigo 322, o qual dispõe que a interpretação do pedido 

considerará o conjunto da postulação, converto o julgamento do feito em 

diligência e determino à parte Requerente que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique com precisão quais as rubricas - especificando meses e 

valores – sobre as quais entende houve a incidência indevida da 

contribuição previdenciária no presente caso, com vistas a aclarar os 

termos da pretensão deduzida, pois não há como se proceder à análise 

abstrata da questão, tampouco declarar a ilegalidade da incidência da 

contribuição previdenciária ou autorizar a restituição de valores sobre 

verbas que sequer estão adequadamente identificadas. Sucessivamente e 

no mesmo prazo acima assinalado, faculto ao Requerente reformular o 

valor da causa da presente ação, caso entenda como necessário, bem 

como se manifestar acerca do possível processamento e julgamento do 

feito pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de sua 

competência absoluta prescrita no artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, nas 

causas que possuam valor de até 60 (sessenta) salários mínimos. Após, 

intimem-se os Requeridos para se manifestar acerca das alegações da 

parte Requerente, no prazo legal. Ao final, encaminhem-se os autos 

conclusos para novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917611 Nr: 41814-95.2014.811.0041

 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: TERESINHA FATIMA JORDÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 199, decreto a revelia do Requerido, sem 

aplicar-lhe os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil, em razão 

do disposto no artigo 345, II, do referido diploma legal.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 59638 Nr: 10384-19.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIVAM GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerido, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

470,58 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta e oito 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 858217 Nr: 194-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PÁDUA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1023, § 2º, 

combinado com o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 911119 Nr: 37571-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA LEMES DOS SANTOS, ALEXANDRA DE SOUZA 

MAIA, ANNA MARIA DE SOUZA WOUNNSOSCKY, BEINE JOSÉ DA SILVA, 

MARIO GIOVANNI DE SOUZA, MARLEY APARECIDA PONTES, EDNA 

FERREIRA CARAMANICO, CARMEM AMELIA RAFAELI, DINÁ PESSOA DE 

MORAES, MARIA CELESTE BARROS SARAIVA, MARCIA CRISTIANNE 

RAMOS DE ARAÚJO, PURCINA DANTAS DE OLIVEIRA, ROSINEIRE 

APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 
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autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 937540 Nr: 53420-23.2014.811.0041

 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: AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MIRANDA MARINHO - 

OAB:40.812/GO, FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos.

Analisando a primeira alteração contratual da empresa Requerente, 

verifica-se que esta se enquadra como Micro Empresa.

Desse modo, atento ao que dispõe a Lei nº 12.153/09 e a Resolução nº 

004/2014-TP/TJMT, de 31/03/2014,bem como o artigo 10 do CPC, 

manifestem-se as partes acerca da competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito.

Após, conclusos.

Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942180 Nr: 55868-66.2014.811.0041

 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: ROSINEI MARIA DE CAMPOS CURVO, LUCIANA 

TEIXEIRA SILVEIRA, ELMA FRANCISCA GOMES, ELIZETE FÁTIMA DA 

SILVA, OLINDA DIAS DA COSTA, LUCIMEIRE SALDANHA DE SIQUEIRA, 

GISLENE DE SOUZA NUNES VELOSO, HELENA MARIA DA ROSA 

ARRUDA, IOLANDA TOMAZ DE PAULA, OCILENE CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil, devendo ser suportado pelos vencidos 

em igual proporção (artigo 87 do Código de Processo Civil). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 400569 Nr: 33459-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL NASCIMENTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2009 / 677 - CÓDIGO: 400569

Vistos.

Ad cautelam, certifique-se se há petição a ser juntada.

Identificada a inércia do executado em opor os embargos à execução 

dentro do prazo legal, certifique-se o decurso de prazo da decisão 

proferida à fl. 147.

 Após, voltem-me os autos concluso para prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 700476 Nr: 35099-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARIA DE LIMA MARÇAL, BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 35099-76.2010.811.0041 - CÓDIGO: 700476

Vistos.

Ante a certidão de fls. 228, expeça-se a RPV – Requisição de Pequeno 

Valor, em consonância com os termos da sentença homologatória de fls. 

226.

Na sequência, determino o arquivamento do feito até a quitação da dívida.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754780 Nr: 6773-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO GONÇALVES DA SILVA, 

CLARICE ERMONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos.

Retornem os autos ao e.Tribunal, para sanar a falha apontada, com vias à 

eventual certificação do trânsito em julgado, com a juntada do competente 

acordão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 876283 Nr: 14268-65.2014.811.0041

 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: BENEDITO CÉSAR NORONHA DE OLIVEIRA, GEISSY 

COSTA DOS SANTOS, IVONETE COSTA FREIRE RINALDI DA SILVA, 

JOILSON DE ALMEIDA PIRES, MICHELI SANTOS SILVA, NORMA REGINA 

FALCÃO CAMARGO DA SILVA, LEOCIR JOSE ALVES DA CUNHA, 

LUCIANO SANTANA TENUTES, LUCIENE DOS SANTOS GONÇALVES, 

LUZIMEIRE DE PAULA GUIMARÃES, REGIS MANUEL AMANCIO DA SILVA, 

RONALDO SANTANA DE CAMPOS CURADO, ROSIVET VICÊNCIA DO 

PRADO

 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 - OAB:
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 Vistos.

Intime-se o Embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1023, § 2º, 

combinado com o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 904441 Nr: 33170-66.2014.811.0041

 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: RENATO LEITE DE MAGALHÃES SILVA, INÊS AMÉLIA 

FRANÇA MAGALHÃES, NIRDINEY RAMOS DE OLIVEIRA, CARBETE 

RODRIGUES DE BARROS, ELIETE BELEM DE LIMA, IRACEMA MARIA DE 

OLIVEIRA, GONÇALO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DEODATO RIBEIRO DA 

SILVA, INICIAL COM DOC. PESSOAL DA PARTE ILEGIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842, TIAGO 

BOMBONATO ASSUNÇÃO - OAB:SP 301.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1023, § 2º, 

combinado com o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 924544 Nr: 46190-27.2014.811.0041

 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: DILMA MERCE DE ALMEIDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa atualizado. Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento 

no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 30 de janeiro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 927736 Nr: 48079-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAHIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 93, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 937540 Nr: 53420-23.2014.811.0041

 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: AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MIRANDA MARINHO - 

OAB:40.812/GO, FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos.

Sobre a divergência quanto ao número do processo administrativo 

indicado na petição inicial (cf. informações de fls. 40/47), manifeste-se o 

impetrante no prazo de 5 (cinco) dias, justificando e requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 346851 Nr: 16948-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SOUZA SATELES

 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: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2008 / 377 - CÓDIGO: 346851

Exequente: Nilson Moraes da Costa.

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Vistos e etc.

Processo concluso indevidamente.

Cumpra-se integralmente a ulterior sentença homologatória.

Às devidas providências, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 407072 Nr: 38678-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIZENA DAS GRAÇAS CASTRO SOUZA, ILIZIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, ILKA PRESELINA SANTOS, ILMA DAS 

GRAÇAS DE ALMEIDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO, ILMA DE CASTRO SILVA, ILMA DE SOUZA, 

ILONI LUCIA KLAUS, ILTO DIONEZIO, ILVA FERREIRA DO NASCIMENTO, 

ILVIRA RIBEIRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 38678-66.2009.811.0041 - CÓDIGO: 407072

Vistos e etc.

O Estado de Mato Grosso peticionou à fls. 198 equivocadamente, 

informando que a intimação para atualização da planilha cálculo foi lhe 

encaminhada, nota-se da análise dos autos que a parte exequente 

colacionou nos autos a memória de cálculo atualizada às fls. 182/197, 

portanto, não vejo erro material no deslinde processual, conforme alegado 

pelo executado.

Assim sendo, intime-se o ente público executado, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo 
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de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da 

Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Às devidas providências, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 704355 Nr: 39049-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 39049-93.2010.811.0041 - CÓDIGO: 704355

Vistos e etc.

Renove-se a intimação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para querendo, 

manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, fls. 

129/134, no prazo de 15 (quinze) dias, pois vejo que já houve tempo hábil 

para realização da revisão dos cálculos apresentados.

Portanto. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo ofertado às fls. 135/136.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Às devidas providências, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 711046 Nr: 4056-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEXÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 4056-87.2011.811.0041 - CÓDIGO: 711046

Autor: Conexão Comércio de Petróleo LTDA.

Réu: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Nos termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte AUTORA acerca da 

ulterior petição formulada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, cls.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877765 Nr: 15297-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

PROCESSO Nº 15297-53.2014.811.0041 – Cód. 877765

Exequente: Nivaldo José de Arruda.

Executado: Estado de Mato Grosso.

 Vistos e etc.

Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial oposta por 

NIVALDO JOSÉ DE ARRUDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

referente ao recebimento da certidão de crédito salarial nº. 9.9.091.580-8, 

expedida em 11/04/2009, no valor inicial de R$ 26.257.86 (vinte e seis mil e 

duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Colhida a planilha de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, à fl. 51, 

que perfaz o valor de R$ 76.212,20 (setenta e seis mil duzentos e doze 

reais e vinte centavos), que atendeu todos os termos da decisão retro 

proferida.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela Contadoria, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada a Resolução nº 115 do CNJ, determino a 

expedição do oficio requisitório (art. 535, § 3º, inciso I, CPC) ao Tribunal de 

Justiça, no valor indicado na planilha constante à fls. 51.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Às providências.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 911119 Nr: 37571-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA LEMES DOS SANTOS, ALEXANDRA DE SOUZA 

MAIA, ANNA MARIA DE SOUZA WOUNNSOSCKY, BEINE JOSÉ DA SILVA, 

MARIO GIOVANNI DE SOUZA, MARLEY APARECIDA PONTES, EDNA 

FERREIRA CARAMANICO, CARMEM AMELIA RAFAELI, DINÁ PESSOA DE 

MORAES, MARIA CELESTE BARROS SARAIVA, MARCIA CRISTIANNE 

RAMOS DE ARAÚJO, PURCINA DANTAS DE OLIVEIRA, ROSINEIRE 

APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser 

aplicados da seguinte forma:

Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o 

advento da lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual 

da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, deverá ser 

calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei nº 

11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos 

termos do art. 85 do NCPC.

 Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 103119 Nr: 16203-63.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI 

-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:0644/MT, LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, conforme fls. 378 e 385, o ofício requisitório referente ao 

crédito do exequente FRANCISCO SANTOS já foi expedido e quitado.

Assim, intimo a advogada do exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de fl. 380, para viabilizar 

a expedição de RPV, referente aos honorários de sucumbência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 872277 Nr: 11244-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EVERSINO FERREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 174, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897067 Nr: 27612-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS RIBEIRO OLIVEIRA, IEDA LOPES DE SOUZA 

SANTOS, JOÃO MONT SERRAT SPINDOLA, JOSE MARCELO DO PRADO, 

JOSE ALCANTARA FILGUEIRA, JOSE PEREIRA BORGES, JUSSARA 

XAVIER DA FONSECA, JUZENY JOSE DO NASCIMENTO, JOADIR 

SANTANA BARBARA, JOSE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Considerando que a EMPAER é empresa pública (artigo 1º da LCE nº 

461/2011) que possui personalidade jurídica própria que lhe permite ser 

parte em juízo, aliado ao fato de que seus empregados são contratados 

sob o regime celetista (artigos 10 e 14 da LCE nº 461/2011), 

manifestem-se as partes acerca da eventual ilegitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso, bem como sobre a possível competência da 

Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, ante a natureza do 

vinculo mantido com a Administração.

 A propósito do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO 

CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO 

DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em 

contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de 

contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é 

da Justiça do trabalho.(...) (RE 701491 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017)

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897047 Nr: 27597-47.2014.811.0041

 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: ALTO JAURU ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Ação Anulatória nº 25797-47.2014.811.0041

Requerente: Alto Jaurú Energética

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em unidade judiciária diversa, 

manifestem-se as partes sobre a competência absoluta do juízo da 

execução para processar e julgar o feito, de acordo o seguinte 

precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO. CONEXÃO. 1. Este Tribunal 

reconhece a conexão entre a ação desconstitutiva de título e a execução, 

o que torna obrigatória a reunião dos processos para julgamento 

simultâneo. 2. A competência funcional absoluta do juízo da execução 

determina a reunião dos feitos neste órgão. (...) (REsp 714.557/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 

19/09/2005, p. 295)

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011300-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1011300-74.2016.8.11.0041 AUTOR: MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer 

cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por MIRIAN RODRIGUES 

FIGUEREDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV. A parte Requerente aduz, em síntese, a 

ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas 
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de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor em questão, e, 

ainda, a condenação do Estado pelos valores pagos ilegalmente ainda não 

alcançados pela prescrição (últimos cinco anos ao ajuizamento da ação), 

e parcelas vincendas no decorrer do processo. Ocorre que apesar de 

elencar um extenso rol abstrato de supostas verbas indenizatórias e 

eventuais no bojo da fundamentação, a parte Requerente não indica 

claramente, no caso concreto, quais são as verbas específicas sobre as 

quais entende que houve a incidência indevida da contribuição 

previdenciária. Em face desse contexto, resta inviável a adequada análise 

da pretensão posta, visto que a petição inicial veio instruída apenas com 

as fichas financeiras da parte Requerente, não constando dos autos 

nenhum cálculo de valores ou especificação de verbas capaz de 

demonstrar detalhadamente as rubricas objeto da controvérsia a ser 

dirimida, cabendo à parte Requerente, e não ao juízo, o dever de produzir 

prova satisfatória dos fatos alegados. A propósito do tema, convém 

transcrever o teor dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, que 

assim dispõem no que interessa à presente ação: “Art. 322. O pedido 

deve ser certo. (...) § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto 

da postulação e observará o princípio da boa-fé. (...) Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

(...)” Como se observa, a legislação processual estabelece que o pedido 

dever ser certo e determinado, na medida em que o caso em questão não 

se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do artigo 324 do 

diploma processual. Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do 

artigo 322, o qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação, converto o julgamento do feito em diligência e 

determino à parte Requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

com precisão quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre 

as quais entende houve a incidência indevida da contribuição 

previdenciária no presente caso, com vistas a aclarar os termos da 

pretensão deduzida, pois não há como se proceder à análise abstrata da 

questão, tampouco declarar a ilegalidade da incidência da contribuição 

previdenciária ou autorizar a restituição de valores sobre verbas que 

sequer estão adequadamente identificadas. Sucessivamente e no mesmo 

prazo acima assinalado, faculto ao Requerente reformular o valor da 

causa da presente ação, caso entenda como necessário, bem como se 

manifestar acerca do possível processamento e julgamento do feito pelo 

Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de sua competência 

absoluta prescrita no artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, nas causas que 

possuam valor de até 60 (sessenta) salários mínimos. Após, intimem-se os 

Requeridos para se manifestar acerca das alegações da parte 

Requerente, no prazo legal. Ao final, encaminhem-se os autos conclusos 

para novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010083-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1010083-93.2016.8.11.0041 AUTOR: CLOVIS LUCAS DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com 

Repetição de Indébito ajuizada por CLOVIS LUCAS DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV. A 

parte Requerente aduz, em síntese, a ilegalidade da incidência da 

contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória 

e/ou não habitual do servidor em questão, e, ainda, a condenação do 

Estado pelos valores pagos ilegalmente ainda não alcançados pela 

prescrição (últimos cinco anos ao ajuizamento da ação), e parcelas 

vincendas no decorrer do processo. Ocorre que apesar de elencar um 

extenso rol abstrato de supostas verbas indenizatórias e eventuais no 

bojo da fundamentação, a parte Requerente não indica claramente, no 

caso concreto, quais são as verbas específicas sobre as quais entende 

que houve a incidência indevida da contribuição previdenciária. Em face 

desse contexto, resta inviável a adequada análise da pretensão posta, 

visto que a petição inicial veio instruída apenas com as fichas financeiras 

da parte Requerente, não constando dos autos nenhum cálculo de valores 

ou especificação de verbas capaz de demonstrar detalhadamente as 

rubricas objeto da controvérsia a ser dirimida, cabendo à parte 

Requerente, e não ao juízo, o dever de produzir prova satisfatória dos 

fatos alegados. A propósito do tema, convém transcrever o teor dos 

artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, que assim dispõem no que 

interessa à presente ação: “Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2º A 

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará 

o princípio da boa-fé. (...) Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É 

lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor 

não puder individuar os bens demandados; II - quando não for possível 

determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a 

determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que 

deva ser praticado pelo réu. (...)” Como se observa, a legislação 

processual estabelece que o pedido dever ser certo e determinado, na 

medida em que o caso em questão não se amolda a nenhuma das 

hipóteses previstas no § 1º do artigo 324 do diploma processual. Dessa 

forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o qual dispõe que a 

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, converto o 

julgamento do feito em diligência e determino à parte Requerente que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique com precisão quais as rubricas - 

especificando meses e valores – sobre as quais entende houve a 

incidência indevida da contribuição previdenciária no presente caso, com 

vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, pois não há como se 

proceder à análise abstrata da questão, tampouco declarar a ilegalidade 

da incidência da contribuição previdenciária ou autorizar a restituição de 

valores sobre verbas que sequer estão adequadamente identificadas. 

Sucessivamente e no mesmo prazo acima assinalado, faculto ao 

Requerente reformular o valor da causa da presente ação, caso entenda 

como necessário, bem como se manifestar acerca do possível 

processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial da Fazenda 

Pública, em razão de sua competência absoluta prescrita no artigo 2º da 

Lei n. 12.153/2009, nas causas que possuam valor de até 60 (sessenta) 

salários mínimos. Após, intimem-se os Requeridos para se manifestar 

acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao final, 

encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MELLO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002213-94.2016.8.11.0041 AUTOR: ALEXSANDRO MELLO DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE 

TRABALHO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA oposta por 

ALEXSANDRO MELLO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL– INSS, diante de sequela residual e debilidade 

permanente advinda de acidente de trabalho e que o impede de exercer a 

sua atividade laboral. Tutela Indeferida Id 1062762. Contestação Id 

1405452. Impugnação prejudicada em face da inércia do Requerente Id 

1969436. Parecer Ministerial Id 6671192. É o relato. Decido. Inexistindo a 
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alegação do réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como, 

pela análise do feito, ter verificado a regularidade do processo sob todos 

esses aspectos, declaro-o saneado. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da natureza da incapacidade laboral da parte autora, se 

absoluta ou relativa, permanente ou temporária, bem como da existência 

de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia, e também se a incapacidade laboral 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, motivo pelo qual 

DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, podendo ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-902, 

telefone celular: (65) 99601-1639, e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 740,00 (setecentos e 

quarenta reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo 

ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 17/03/2018 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, para 

a realização da perícia médica, nos termos do artigo 474 do CPC. Intime-se 

a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local 

acima citados, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando para 

tanto, todos os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail 

através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 

(vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. 

Segue anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos 

moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro 

de 2017. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO 

QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Existem sequelas consolidadas decorrentes de acidente de 

trabalho que impliquem redução da capacidade laboral para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga 

o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é 

permanente ou temporária? 14 – Se a incapacidade for considerada 

temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 15 – Se a 

incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Pode o(a) Sr(a). 

Perito(a) afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 

17 – Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? 

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034369-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034369-04.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que o Município de Cuiabá 

apresentou manifestação informando que o procedimento cirúrgico 

pleiteado está devidamente autorizado, com se vê no ofício ID n° 

11390416, desta feita determino a intimação da requerente para que no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca do cumprimento da decisão 

provisória. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019757-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARQUES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019757-95.2016.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que o Estado de Mato 

Grosso apresentou manifestação informando que foi agendada a consulta 

médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, com se vê no ofício ID n° 

11529292, desta feita determino a intimação da requerente para que no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca do cumprimento da decisão 

provisória. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036920-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HERICK SANTOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a 
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fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada. Após, cite-se pessoalmente o Requerido Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério 

Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1040647 Nr: 41902-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL MARIA DE SOUZA, EMERSON FRANCISCO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 1040647

 Vistos, em correição.

Por oportuno, revogo o despacho de fl. 27-verso.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça.

Por fim, cite-se a parte requerida, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal.

Após, vistas ao autor para impugnar a contestação.

Por fim vistas ao MP, e cls.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2017.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1061515 Nr: 51645-36.2015.811.0041

 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: BENEDITO DELFINO DA CUNHA, DIONISIO CONRADO DE 

OLIVEIRA, ENIO RODRIGUES PINTO, ERICO JOSÉ DA SILVA, JONIL 

DOMINGOS DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO ODENIL DE ALMEIDA, JOAO 

DOS SANTOS, JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DA CUNHA, JOSE OLÉSIO 

FILHO, IVONETE MOURA DO NASCIMENTO, JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada.Cite-se o Requerido Estado de Mato 

Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal.Após, abro vistas ao Ministério Público, para que 

se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença.Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 60313 Nr: 5634-76.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, CARBY MARIA LOBO 

DE BASTOS, DILSON DE SALES, DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA 

CAMPOS, JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO, IVONE BUSSIKI 

CUIABANO, Glorialice Sigarini da Silva Garcia, EDILZA DA CONCEIÇÃO 

PEREIRA LEITE, JOSÉ GONÇALO DA FONSECA, LAELÇO ANTÔNIO 

CORREA, LEONARDO BARTHALO, LOURDES MARIA BORGES SILVA THÉ, 

MARIA AUXILIADORA LUCAS DE JESUS, MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL, ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - OAB:6822, JULIO DE 

BARROS SALEK - OAB:83652/SP, JULIO TARDIN - OAB:4479, JULIO 

TARDIN - OAB:4479/MT, MANOEL ANTONIO REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT, 

MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA - 

OAB:16.753-OAB/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, NEWTON RUIZ DA 

COSTA E FARIA - OAB:2597/MT, Othon Jair de Barros - OAB:4328/MT

 Fica a Advogada CARLA SALVADOR, intimada para devolver os autos 

retirados em carga, com prazo expirado, no prazo de 24 horas. Favor 

desconsiderar a intimação se já houve devolução dos autos após esta 

intimação (Publicação efetuada independentemente de despacho, 

conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 713799 Nr: 7311-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 12597, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT

 Vistos, etc.

 Ante o trânsito em julgado da sentença de fls. 247/250, determino a 

intimação pessoal do Requerido Instituto de Terras de Mato Grosso – 

INTERMAT para que, junte aos autos o comprovante do cumprimento da 

sentença proferida, em 10 (dez) dias, advertindo-o das sanções civis, 

penais e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, 

conforme a Lei e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, entre as quais, 

multa, bloqueio de valores, e encaminhamento da autoridade 

descumpridora à Depol mais próxima do Fórum, para lavratura de Termo 

Circunstanciado, por delito de prevaricação (art. 319 do Código Penal), 

além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de delito de 

improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747449 Nr: 44700-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO F. PIROLLA 
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SENA - OAB:15.043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GONÇALO DIAS DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 44700-72.2011.811.0041, Protocolo 

747449, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1035689 Nr: 39443-27.2015.811.0041

 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: JOSÉ JOÃO MENDES

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos em correição.

Primeiramente, verifico que os direitos aqui em debate são de natureza 

indisponível, ou seja, insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque 

dispenso a remessa deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e 

parágrafos do CPC/2015.

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, 

uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, defiro a 

Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000064-57.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 100064-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à Execução 

Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1011717-27.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1011717-21.2016.8.11.0041. 3. Compulsando aos autos, verifico a 

ausência do recolhimento das custas processuais, razão pela qual 

determino a intimação da parte embargante para que efetue o seu 

recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000066-27.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 100066-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à Execução 

Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1011627-19.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1011627-19.2016.8.11.0041. 3. Compulsando aos autos, verifico a 

ausência do recolhimento das custas processuais, razão pela qual 

determino a intimação da parte embargante para que efetue o seu 

recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000133-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA OAB - RJ80572 

(ADVOGADO)

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1000133-89.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à Execução 

Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1011631-56.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1011631-56.2016.8.11.0041. 3. Compulsando aos autos, verifico a 

ausência do recolhimento das custas processuais, razão pela qual 

determino a intimação da parte embargante para que efetue o seu 

recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 826621 Nr: 32535-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656

 Diante do exposto e considerando tratar-se in casu de fiança bancária 

apta a garantir a integralidade da dívida fiscal, revelando, desta forma, 

nenhum risco ao Fisco Estadual no recebimento de seu crédito, determino 

que se intime a parte executada para que apresente, no prazo de 10(dez) 

dias, a versão definitiva do seguro garantia judicial, de forma a atender 

todos os requisitos legais, a fim de promover a lavratura de termo de 

penhora.Atendida a esta providência, intime-se o Executado para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem os embargos à execução. 

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 806708 Nr: 13193-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:57752/RS, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, KAMIL SANTANA CASTRO 

E SILVA - OAB:11.887-B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, NAGIB 

KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770, WILLIAM JOSÉ ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Diante do exposto e considerando tratar-se in casu de fiança bancária 

apta a garantir a integralidade da dívida fiscal, revelando, desta forma, 

nenhum risco ao Fisco Estadual no recebimento de seu crédito determino 

que se intime a parte executada para que apresente, no prazo de 10(dez) 

dias, a versão definitiva do seguro garantia judicial, de forma a atender 

todos os requisitos legais, a fim de promover a lavratura de termo de 

penhora.Atendida a esta providência, intime-se o Executado para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem os embargos à execução. 

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 763522 Nr: 16110-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRO AMAZON PETRÓLEO DA AMAZÔNIA 

LTDA, LUIZ MARIANO CABRAL REBELO, LUIZ REBELO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:6.939

 Vistos etc...1 – Encontra-se pendente de análise judicial o pedido de fls. 

37/46, onde o executado LUIZ MARIANO CABRAL REBELO requer a 

desconstituição da penhora realizada via BACENJUD(...)Quanto ao 

montante depositado em conta poupança, de conformidade com o disposto 

no inciso X do art. 833 do CPC, uma vez que inferior a ao limite de 

(quarenta) salários mínimos(R$ 10.014,20), e cuja origem é perfeitamente 

verificável pelo documento acostado aos autos(fls. 51), entendo que o 

valor é impenhorável e determino o cancelamento da penhora efetuada 

nos autos, na importância de R$ 10.014,20(dez mil, quatorze reais e vinte 

centavos), eis que depositado em conta poupança.Uma vez que o 

montante já foi transferido para o SISCONDJ, determino a intimação do 

exequente para que informe nos autos os seus dados bancários e CPF 

para efetivação da transferência.2 – Vindo aos autos as informações, 

expeça-se o competente alvará de levantamento do valor de R$ 

10.014,20(dez mil, quatorze reais e vinte centavos), devidamente 

corrigido, em favor do executado LUIZ MARIANO CABRAL REBELO.3 – 

Quanto ao valor de R$ 11.856,45(onze mil, oitocentos e cinquenta e seis 

reais e quarenta e cinco centavos), verifico que, não restou comprovado 

nos autos que o montante se trata de verba salarial, inobstante os 

holerites acostados às fls. 56/66.Assim sendo, determino que o executado 

acoste aos autos, no prazo de 10(dez) dias, o extrato bancário da conta 

corrente objeto do bloqueio/penhora, referente ao mês de dezembro/2017, 

visando a comprovação de que aquela conta bancária não recebe outros 

depósitos além dos proventos recebidos por sua esposa ANA FÁTIMA 

SAMPAIO REBELO.Vindo aos autos o extrato ora solicitado, renove-se a 

conclusão.4 – Decorrido o prazo do item “3” sem manifestação, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que no prazo de 10(dez) 

dias, dê impulsionamento ao feito, requerendo o que entender de direito.5 - 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31397 Nr: 2796-70.2016.811.0082

 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): MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:MT 2573

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado do réu, que os autos estão 

disponíveis para carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24174 Nr: 618-22.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA ESPINACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdenir Rodrigues Barbosa 

Filho - OAB:21642

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo à 

CDA n. 958859, conforme noticiado pelo exequente à fl. 60, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 958859 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Determino o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema RENAJUD (fls. 55/56).

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22024 Nr: 747-95.2012.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO KOLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS YASUYUKI ONISHI 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 20.833/O, luiz antonio rodrigues silva - 

OAB:20803/O

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

DETERMINO a liberação do valor de R$ 27.625,25 (vinte e sete mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) bloqueado da 

conta do executado, eis que não ultrapassa 40 (quarenta) salários 

mínimos, conforme previsão contida no art. 833, inciso X, do 

CPC/2015.Expeça-se o necessário visando o levantamento do montante 

em favor do executado.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25753 Nr: 514-93.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GEVEZIER 

PODOLAN - OAB:6581/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intitmar a advogada do réu, para apresentar 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 29192 Nr: 1100-96.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTILDES MARIDES DO BOM DESPACHO E 

SILVA, ADEILSON PEREIRA DE QUEIROZ, RICARDO VALDIVINO SANTOS 

CURVO, SANDRO JUNIOR DA SILVA, JACIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12.952

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes requeridas, por sua advogada 

- Dra. Elaine Freire Alves - OAB/MT 12952, para no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 1626-29.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intimar a parte embargante para garantir integralmente o juízo , 

no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinsão, nos termos do artigo, 

inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1763 Nr: 78-96.1999.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Kopsch - 

OAB:6550/SC, Hans Lorenz Júnior - OAB:1081/SC, Michael Lorenz - 

OAB:10013/SC, Rui Marcio Sofka - OAB:4971-II/SC

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 191, por conseguinte, promova-se a penhora nos 

termos requeridos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 681-76.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Mauricio Aude - OAB:4.667, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada, para fornecer os 

dados bancários e CNPJ/CPF, do titular da conta, para transferência dos 

valores penhorados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34022 Nr: 1292-92.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Henrique da Silva Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34104 Nr: 1357-87.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALÍCIO JEJUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte Impetrante, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 3485-80.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLORO - 

OAB:17.518, WILDER NORIO OHARA - OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38010 Nr: 146-79.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI DOMINGOS BACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 268 de 554



(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado , para no prazo 

de 05 (cinco) dias trazer mais 01(um) cópia da inicial e , depositar o valor 

deR$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 337455 Nr: 18630-78.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CHARLES GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o reeducando possui ação penal junto à 5ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, oficie-se à referida Vara, solicitando 

Certidão Circunstanciada referente ao processo em trâmite em desfavor 

do reeducando, bem como, informe qualquer alteração da situação 

processual.

Vistas dos autos a Defesa, após, conclusos.

 Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 496691 Nr: 35903-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ARAUJO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos etc,

Em consulta ao sistema Apolo verifica-se que não houve tempo hábil para 

a expedição de mandado de intimação para a realização da audiência 

designada, vez que o patrono do recuperando permaneceu com carga 

dos autos de 17/10/2017 a 23/01/2018, impedindo, portanto, qualquer 

diligência.

Assim, redesigno o ato prejudicado para o dia 22.02.2018, às 15h02min, 

devendo o recuperando ser intimado via advogado constituído.

Expeça-se o necessário (DJE).

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 145426 Nr: 12474-79.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARWRYN CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 506

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390977 Nr: 21895-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FARIAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT

 Vistos,

 Ante o pedido da defesa, dê-se vista à mesma.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 403329 Nr: 7667-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ALEXANDRE DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 275

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 465305 Nr: 5205-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARTINS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:10877-A/MT

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 141

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 301487 Nr: 18644-33.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7454-E

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. JOSE CARLOS PINTO. OAB/MT: 2286

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela Defesa, no que se refere à testemunha do item. Cumpra-se 

o disposto no item 7, com relação a apresentação de memoriais escritos, 

com base no art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 500789 Nr: 39819-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO. OAB/GO: 37.546-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

12/03/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 12/03/2018 às 16:00 horas para 

realização da ,audiência (01 testemunha). 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.: 479395 Nr: 19190-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Arilson da Silva Figueiredo, Cpf: 02176691156, Rg: 

13181653 SSP MT Filiação: Aristilde Theodoro de Figueiredo e Maria 

Margarida da Silva Figueiredo, data de nascimento: 25/02/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), eletricista, Endereço: Rua 

Leonidas de Matos,, Bairro: Jardim Cuiaba, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 10/10/2017, às fls. 

104/110, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ARILSON DA 

SILVA FIGUEIREDO pelo delito descrito no Artigo 157, § 2º, inciso II do CP, 

à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 

pagamento de 08 (oito) dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 

3º, do CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição. Remetam-se os autos à defesa, 

para contrarrazões. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 479395 Nr: 19190-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/ COSTITUIR NOVO DEFENSOR 

P/APRESENTAR CONTRARRAZÕES

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Arilson da Silva Figueiredo, Cpf: 02176691156, Rg: 

13181653 SSP MT Filiação: Aristilde Theodoro de Figueiredo e Maria 

Margarida da Silva Figueiredo, data de nascimento: 25/02/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), eletricista, Endereço: Rua 

Leonidas de Matos,, Bairro: Jardim Cuiaba, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição. Remetam-se os autos à defesa, 

para contrarrazões. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 502655 Nr: 41674-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. THIAGO RAFAEL SILVA LIMA. OAB/AP: 3.110

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/03/2018, 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 05/03/2018 às 16:00 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). 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.: 154469 Nr: 1826-06.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS METELO DE ALMEIDA, MAGNO 

PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MANOEL DE 

SOUZA GARCIA - OAB:, VANIA FATIMA DE PAULA - OAB:OAB-MT 

10140

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1826-06.2010 (CÓDIGO: 154469)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS MARCOS METELO DE ALMEIDA

 MAGNO PEREIRA DE ALMEIDA

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16.04.2018 às 

15h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 330470 Nr: 10703-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO ALMEIDA 

SANTOS - OAB:, ELISVALDO MENDES RAMOS - OAB:19.438

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10703-61.2012.811.0042 (CÓDIGO: 330470) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: GILSON GOMES SENTENÇA 3. 

Dispositivo: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado GILSON GOMES, pela prática do crime descrito no art. 14, da Lei 

n. 10.826/03, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, 

alínea “d”, do Código Penal. 5. Pena definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu GILSON GOMES, qualificado nos autos, em 02 (dois) anos de 
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reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. 

6. Do Regime de Cumprimento da Pena: Ante a pena aplicada ao acusado 

na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal. 7. Deliberações Finais: Com relação à arma de fogo e 

munições apreendidas (fl. 70), Declaro o perdimento em favor da União 

(91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), devendo estas serem 

encaminhadas ao Comando do Exército (art. 25 da Lei n. 10.826/03). 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais. 

Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 29 de janeiro 

de 2017. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413571 Nr: 18493-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGPN, GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME GOMES PEREIRA NETO, Cpf: 

05717452101, Rg: 23533056, Filiação: Edevirges Pereira da Silva, data de 

nascimento: 13/05/1995, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

serralheiro, Telefone 9285-2251 e atualmente em local incerto e não 

sabido GEOVANIL DA SILVA, Cpf: 01959949144, Rg: 18434339, Filiação: 

Eliza da Silva, data de nascimento: 19/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), ambulante, Telefone 9341-1833. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS RÉUS, ACIMA QUALIFICADOS, PARA QUE 

COMPAREÇAM EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA NA DATA DE 10/04/2018 ÀS 

15:00 HS, NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE CUIABÁ-MT.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 470846 Nr: 10761-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10761-88.2017.811.0042 (CÓDIGO: 470846) 

AUTORMINISTÉRIO PÚBLICORÉU ALDO ELIAS SIQUEIRA DE 

SOUZAVISTOS EM CORREIÇÃO,I- Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALDO ELIAS SIQUEIRA 

DE SOUZA, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código 

de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Codex.Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Às providências.Cuiabá 

/MT, 29 de maio de 2017.Lídio Modesto da Silva filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 470846 Nr: 10761-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10761-88.2017.811.0042 (CÓDIGO: 470846)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 Vistos.

1. Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão 

cautelar do acusado ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA, qual seja, 

assegurar a aplicação da lei penal, não mais subsiste, a revogação do 

édito é de rigor (art. 316 do CPP).

2. Assim, RESTABELEÇO o curso do processo, bem como revogo a prisão 

preventiva do réu ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA. Todavia aplico-lhe 

as seguintes medidas cautelares:

a) Juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e documento 

pessoal com foto no prazo de 10 (dez) dias, a fim de comprovar o 

alegado;

b) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

c) Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período 

superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, 

IV, CPP);

 3. EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado ALDO 

ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA, colocando-o imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso, ou RECOLHA-SE o mandado de 

prisão expedido anteriormente em seu desfavor, caso este não tenha sido 

cumprido.

4. Expeça-se Mandado de Citação para o acusado no endereço informado 

pelo patrono do mesmo à fl. 71.

 5. Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa do mandado expedido em 

desfavor do acusado ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA no Sistema de 

Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

6. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 470846 Nr: 10761-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 P R O C E S S O  N º  1 0 7 6 1 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  ( C ó d i g o : 

470846)AUTORMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSORÉUALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZAVistos,Compulsando os 

autos, verifica-se foi infrutífera a citação do acusado (fl. 51).O Ministério 

Público à fl. 54-V requereu a citação por edital do acusado, pois o mesmo 

encontra em lugar incerto e não sabido.Desta forma, deixo de acolher por 

ora o pedido ministerial de fl. 54-V e, determino ao Cartório que cumpra a 

determinação contida na CNGC, , o Juiz solicitará diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de estar o 

acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado.Certificado 

que o acusado encontra-se custodiado, expeça-se novo mandado de 

citação.Caso negativo, ACOLHO o pedido ministerial de fl. 54-V e 

determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responda 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.Verifica-se que há armas e munições 

apreendidas nos autos e que não foram reclamadas e destinadas.Em 

cumprimento ao Provimento nº 05/2017-CGJ, determino que a acusação se 

manifeste em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda da autoridade policial até o deslinde da presente 

ação penal, bem como, acerca do laudo pericial apresentado às fls. 32/37, 

impugnando e apresentado as razões de tal proceder, como forma de 

acelerar a destinação do material, seja para destruição, seja para guarda 

ou restituição do armamento. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 02 de outubro de 
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2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 130683 Nr: 18458-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA, MAICO 

CORREA TENÓRIO, THIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, JOSE NILTON VITAL JUNIOR - OAB:, 

LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:, ODIZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - OAB/MT 6836 - 

OAB:6836

 Intimar a defesa dos Réus para, no prazo legal, apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 331421 Nr: 11816-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Santana Nunes - 

OAB:15510, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Posto isso, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar 

WELLIGTON DIOGO COSTA DA SILVA, qualificado nos autos em exame, 

pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, Inc. II, c.c. art. 14, inc. II, 

c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 402222 Nr: 6520-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE SOUZA PEDRO, LUCIANA DOS 

SANTOS FURLANI, FABIO DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, Katia Valadares Silva - OAB:23270/O

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente audiência, em face da ausência das testemunhas 

e do réu Fábio.

II – Intime-se o defensor dos réus Edmilson e Luciana, Dr. Augusto Cesar 

Carvalho Frutuoso, para que, em 05 dias, justifique a ausência à 

audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato, sob pena 

de se configurar abandono de causa, o que, além de constitui infração 

disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 100 salários 

mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

 III – Mantenho os autos em gabinete para designar nova audiência.

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(Fabio)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 423348 Nr: 29034-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, 

VAUDILENE RONDON DE ARRUDA, CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REDESIGNO a audiência marcada à fl. 281, para o dia 

27.02.2018 às 16h30min.

Certifique-se do decurso de prazo da citação de fl. 282 e após, 

conceda-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se 

quanto às certidões de fls. 287/290.

Verifica-se que os acusados LEONARDO e CARLOS encontram-se 

custodiados desde o dia 03.10.2017, conforme mandados de fls. 255 e 

256 e decisão de fl. 264.

As partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações 

orais em audiência.

Expeça-se o necessário para audiência.

Requisitem-se os réus CARLOS e LEONARDO.

Cuiabá-MT, 30 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.: 470846 Nr: 10761-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Intimar a defesa do Réu Aldo, para, no prazo de 03 (três)dias, manifestar 

acerca da arma de fogo apreendida nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 470846 Nr: 10761-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA, o que faço 

com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. 

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, encaminhe-se ao arquivo provisório.Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 473272 Nr: 13184-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO GOMES DA SILVA BISNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Sendo assim, REJEITO os presentes embargos, porquanto os argumentos 

da defesa não vinculam nenhuma das hipóteses previstas no art. 382 do 

Código de Processo Penal. No que se refere à interposição de apelação 

pelo acusado à fl. 339, o recurso é tempestivo, conforme certidão de fl. 

350.RECEBO a Apelação interposta pela defesa do acusado.Intime-se a 

defesa para que apresente as razões recursais.Após, intime-se o 

Ministério Público para que apresente as contrarrazões.Em seguida, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, “caput”, do CPP.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - 
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MT, 30 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.: 482407 Nr: 22194-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, EDINALDO 

LAURO CHAVES GUIMARÃES, ARYADNE FERREIRA DAVINO, INARA 

KARINE FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 22194-89.2017.811.0042 (CÓDIGO: 482407)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: GUSTAVO FIRMINO DA SILVA

 EDINALDO LAURO CHAVES GUIMARÃES

 ARYADNE FERREIRA DAVINO

 INARA KARINE FRANCISCA DA SILVA

 Vistos etc.

I - Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

III - Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 19 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.: 430404 Nr: 6046-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDO PAES DE ARRUDA, JÚLIO 

CÉSAR MACHADO DE SOUZA FILGUEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO SARRAF 

NEVES - OAB:, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial (fl. 54/65) apresentado, impugnando e 

apresentado as razões de tal proceder, como forma de acelerar a 

destinação do material, seja para destruição, seja para guarda ou 

restituição do armamento.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 503359 Nr: 42435-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALICE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 503359

Solicitante: ALICE PINTO

 Vistos etc.

ALICE PINTO, qualificada nos autos, requereu a restituição de veículo 

Marca/Modelo VW/VOYAGE, 1.8 TREND, Placa NPQ2436.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido de restituição.

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que “antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Analisando detidamente os presentes autos, observo que ao menos por 

ora não é possível o deferimento do pleito, ante o fato do veículo ainda 

interessar ao processo.

 Conforme pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a restituição 

poderá prejudicar a instrução do processo, eis que pendente de 

cumprimento o pedido de perícia, realizado por ocasião do oferecimento da 

denúncia e já deferido por este juízo, a fim de se aferir eventual 

falsificações dos sinais identificadores do veículo

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO BENS APREENDIDOS. INTERESSE 

PARA O PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. Descabe pedido de restituição 

de bens apreendidos, se estes ainda são importantes e interessam à 

elucidação dos fatos investigados na ação penal, caso dos autos. 

Ape lação  desp rov ida .  ( T J G O ,  A P E L A C A O  C R I M I N A L 

271960-30.2010.8.09.0107, Rel. DES. IVO FAVARO, 1A CAMARA 

CRIMINAL, julgado em 21/06/2011, DJe 864 de 20/07/2011)

 Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e com base no artigo 118 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição formulado 

pela requerente.

Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 454347 Nr: 31813-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 Intimação dos advogados constituídos nos autos para comparecerem à 

audiência de instrução designd apar ao dia 12/03/2018 às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 456632 Nr: 33953-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e com base no artigo 118 

e artigo 120, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido 

formulado às fls. 4 a 8. Cientifique-se o Ministério Público.No mais, 

arquive-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 31 de março de 2017.SILVANA 

FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 504925 Nr: 43952-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DE MORAES, ADONES DA ROCHA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILOMEM - 

OAB:21.907-MT
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 INTIMO o Advogado de defesa Dr. LUCAS MOREIRA MILHOMEM, OAB-MT 

21.907, para audiência de interrogatório do réu PATRIK DE MORAES na 

data de 22/02/2018, as 16:00 horas, na sala de audiências da 5ª Vara 

Criminal da comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 75661 Nr: 9138-09.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR INÁCIO FERREIRA NETO, NERI DA 

SILVA, ALEXANDRE CRIVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926/MT, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO

 Intimo os advogados de Defesa para ciência de Sentença Condenatória 

de fls. 667/668, bem como para, querendo, apresentar recurso de 

Apelação no prazo de 05 (cinco) dias, dispositivo a seguir transcrito: 

“Diante do exposto e, de todo o conjunto probatório dos autos, julgo 

parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado Oscar 

Inácio Ferreira Neto, como incurso nas sanções do art. 180, §1º c/c art. 

71, caput, por três vezes, ambos do Código Penal e; o acusado Neri da 

Silva, como incurso nas sanções do art. 155, caput c/c art. 71, caput, por 

três vezes, ambos do Código Penal e; absolvê-los quanto a prática do 

crime previsto no art. 288, do Código Penal, com fundamento no art. 386, 

III, do CPP, bem como absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, o 

acusado Alexandre Crivelato. Assim, encontro a pena definitiva de quatro 

(04) anos, um (01) mês e quinze (15) dias de reclusão e o pagamento 

quarenta e um (41) dias-multa, que torno definitiva.(...)A pena privativa de 

liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, de 

acordo com o art. 33, § 3°, do Código Penal. Fixo o valor do dia multa no 

mínimo legal, ou seja, no valor corresponde a um trigésimo (1/30) do 

salário mínimo vigente a época do fato, atualizado pelos índices de 

correção monetária. Considerando que as circunstâncias judiciais não são 

favoráveis ao réu, principalmente a conduta social e a personalidade 

voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, deixo de efetuar a 

substituição da pena privativa de liberdade a que faz menção o art. 44 do 

Código Penal, por entender que a medida não atenderá aos fins a que se 

destina. Deixo de fixar o valor mínimo para indenização das vítimas, uma 

vez que não há nos autos elementos suficientes para definir o montante 

devido, de forma que as vítimas deverão buscar a reparação no dano na 

esfera cível. Intimem-se pessoalmente os réus Néri e Oscar, os 

advogados constituídos e o representante do Ministério Público. 

Desnecessária a intimação do acusado Alexandre, conforme orientação 

contida no item 7.7.9, da CNGC.”

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 146739 Nr: 19911-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID BOERV CALAZANS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Intime-se o douto Advogado Joel Feliciano Moreira, para que se manifeste 

no prazo de 5 dias sobre os objetos que foram requisitados, e deferidos 

conforme decisão de fls. 179, dos presentes autos e até a presente data 

o requerente não compareceu para ser restituído.

 Decorrido o prazo acima estipulado, oficie-se a Diretoria do Fórum 

solicitando as providências constantes nos artigos 1.478 a 1.480 da CNGC 

e, procedida a venda judicial, os valores arrecadados deverão ficar à 

disposição do juízo de ausentes, na Conta Única do Poder Judiciário, cuja 

restituição poderá ser reclamada perante o Juízo Cível, nos termos 

descritos linhas acima.Quanto ao valor da fiança se houver, deverá ser 

feito o depósito na conta informado às fls. 175, dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 317022 Nr: 16224-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON ALAN DE SOUZA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo do edital retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 317022 Nr: 16224-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON ALAN DE SOUZA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Ronilson Alan de Souza Vale, Cpf: 451.936.811-15, Rg: 

878.453 PM MT Filiação: Januário Crisostomo do Vale e Francisca Xavier 

de Souza Vale, data de nascimento: 14/06/1968, brasileiro(a), natural de 

Tefe-AM, divorciado(a), 2° sgt pm, Endereço: Rua M, N. 22, Quadra 09, 

Res. Avelino Lima Barros, Bairro: São Sebastião, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:EDITAL DE CITAÇÃO - CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO 

ACUSADO, EM EPÍGRAFE, PARA QUE TOME CONHECIMENTO DA 

PRESENTE AÇÃO PENAL, DEFENDENDO-SE ATRAVÉS DE SEU 

ADVOGADO E/OU DEFENSOR PÚBLICO, SOB PENA DE REVELIA, BEM 

COMO APRESENTAR DEFESA INICIAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 396-E 396-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 94, determino a 

citação do acusado Ronilson Alan de Souza Vale 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 alguns 

dos Presídios deste Estado.

Quanto à arma apreendida e munições, diante da juntada do Laudo Pericial 

às fls. 77 a 83 dos autos e não havendo mais interesse à persecução 

penal, em conformidade com o que estatui o item 7.20.7 da CNGC, 

determino à Senhora. Gestora que seja oficiado ao MM Juiz Diretor do 

Fórum, para que providencie o encaminhamento da arma apreendida a 

uma das unidades do Exercito Brasileiro, no Estado, conforme prevê o item 

7.20.8 da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2015.

Nome do Servidor (digitador):Thaís Maria Cherubini Pereira Costa

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 351477 Nr: 12778-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIS PINTO, RODRIGO COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:11985

 INTIMAR O DR. MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB/MT 

11.985 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 16 DE 

MARÇO DE 2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 356503 Nr: 18466-79.2013.811.0042
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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): MARCELO ANTONIO MARQUES PEREIRA, 

DARIO LUCENA DE LACERDA, CARLOS WILSON MARCONDES 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550, MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO CARLOS WILSON MARCONDES 

BITTENCOURT PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SE MANIFESTE 

SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 281.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 402203 Nr: 6500-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8927

 INTIMAR O DR MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB/MT 2.521 E DRº GEORGE 

ANDRADE ALVES OAB/MT 250016, PARA FINS NO DISPOSTO NO ART. 

222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI EXPEDIDO, EM 19/01/2018 

CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE BRASÍLIA/DF, PARA 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO RICARDO CORDEIRO 

VITÓRIA DE MORAES.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 341128 Nr: 890-73.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RAMOS GODINHO - 

OAB:18206

 INTIMAR O DR. PAULO RAMOS GODINHO OAB/MT 18.206 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 ÀS 13:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 402203 Nr: 6500-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8927

 INTIMAR O DR MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB/MT 2.521 E DRº GEORGE 

ANDRADE ALVES OAB/MT 250016 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 317022 Nr: 16224-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON ALAN DE SOUZA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 INTIMAR O ADVOGADO DO ACUSADO, DR.Marciano Xavier das 

Neves(OAB/MT11.190 ), PARA APRESENTAR DEFESA INICIAL NO PRAZO 

LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361453 Nr: 457-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO SOUZA DE ARAÚJO, Cpf: 

02961196108, Filiação: Luciene Souza de Araújo, data de nascimento: 

07/04/1994, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, 

solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

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.

Despacho: Vistos em correição. RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando o denunciado BRUNO SOUZA DE ARAÚJO, como incurso 

no art. 33, caput, art. 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, 

c/c art. 62, inciso I, do Código Penal.Designo audiência de interrogatório, 

instrução e julgamento para o dia 21/03/2018, às 14h00min.Cite-se o 

acusado dos termos da ação, e intime-o da data do 

interrogatório.Int imem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensora 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do item 7.5.1, números III e IV, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências.Expeça-se o necessário.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, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto DENUNCIO a Vossa Excelência, 

BRUNO SOUZA DE ARAÚJO como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, e artigo 35, c/c o artigo 4-, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006(...)".

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474401 Nr: 14300-62.2017.811.0042

 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): DIECKSON RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIAN MARQUES QUEIROZ, Filiação: 

Luciene Marques da Costa e Milton Alves Queiroz, data de nascimento: 

28/09/1999, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 65-99304-2161. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) 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.

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, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018
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Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323956 Nr: 3259-74.2012.811.0042

 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): ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8.661

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES, 

Filiação: Gregória de Assunção Gomes e Tarcísio de Assunção Gomes, 

data de nascimento: 26/03/1990, brasileiro(a), natural de Belem-PA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A,S) ANDRÉ LUIZ DE 

ASSUNÇÃO GOMES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito 

e da Denúncia, cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, 

bem como intimando-o(a, s) para comparecer à audiência que se realizará 

no dia 01 DE MARÇO DE 2018, às 15:10 horas, no Edifício do Fórum, no 

endereço ao final indicado, para SER INTERROGADO neste Juízo, 

oportunidade na qual deverá(deverão) se fazer acompanhar de 

advogado(s).

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia ANDRÉ LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES, como incurso nas penas 

do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro cota ministerial de fls. 135, de modo 

que designo audiência para o dia 01/03/2018, às 15h10min, a fim de colher 

o interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes.Intimem-se. Requisitem-se. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Gomes Araújo, 

digitei.

Cuiabá, 30 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.: 367086 Nr: 7060-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Vistos etc.

Tendo em vista a insistência pelas partes na oitiva das testemunhas 

faltantes (fls. 201 e 203), designo audiência para o dia 06/03/2018, às 

15h50min, a fim de colher a oitiva da Marcondes Nunes da Silva.

 Quanto à testemunha Ailton Barbosa da Silva, expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de que aquele r. juízo colha 

seu depoimento.

Intime-se. Requisite-se. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 474176 Nr: 14085-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR TRAVASSOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O

 Vistos etc.

Para dar continuidade à instrução criminal, designo audiência para o dia 

12/06/2018, às 14h40min, a fim de colher os depoimentos das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Intimem-se. Requisitem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Quanto à testemunha arrolada pela defesa (fl. 93), expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Tangará da Serra/MT, para que aquele r. 

juízo colha o depoimento da mesma.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484650 Nr: 24337-51.2017.811.0042

 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 BENEDITO NASCIMENTO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19681/O

 (...)RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/06/2018, às 

14:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de Acusação e Defesa.Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o 

da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu, 

sendo este, via DJE.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500147 Nr: 39194-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERNANDO DIAS BOMDESPACHO, 

MAGNA SILVA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614 MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

Embora os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta dos denunciados e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra os denunciados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 

16:15 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado 

constituído dos acusados, sendo este, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado GUSTAVO neste Juízo, para o 

ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503502 Nr: 42553-60.2017.811.0042

 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): HELESANDRO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - OAB:14.877

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 
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oferecida pelo Parquet contra o denunciado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/03/2018, às 15:50 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de Acusação e 

Defesa. Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o da data do 

interrogatório. Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu, sendo 

este, via DJE. (...) Por tais razões, INDEFIRO o pedido de reiteração, 

MANTENDO a segregação cautelar de HELESANDRO MARCIO DA SILVA. 

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500870 Nr: 39894-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet contra o denunciado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018, às 17:00 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o 

advogado do réu, sendo este, via DJE. (...) Diante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação 

cautelar de GILBERTO NUNES. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 429167 Nr: 4641-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN - OAB:OAB/PR 72.525, MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18.348, RODRIGO 

MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Vistos, etc...

considerando que a audiência anteriormente designada restou prejudicada 

(fls. 257), REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

13/06/2018 às 15hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE a testemunha Lucilene Batista T. Abreu 

Wolf.

Homologo a desistência da testemunha Lucas Mateus Santos Rocha (fl. 

241/241V).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 309725 Nr: 7442-25.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO CÉSAR SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 13/06/2018 às 

17hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Proceda-se com a troca da capa dos autos.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 336016 Nr: 17068-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR NUNES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9793

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

14hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 426913 Nr: 2191-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE KELLY LEITE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

17hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 458953 Nr: 36376-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12.023

 Vistos, etc...

Ante a notícia da proposta de emprego, expeça-se certidão positiva com 

efeito negativo em benefício do acusado Rafael Roberto da Cruz, no que 

concerne aos registros destes autos, desde que não haja outro fator 

impeditivo.
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Mantenho a audiência designada para o dia 19/04/2018, às 17h00min, 

oportunidade em que será ofertada a proposta de suspensão condicional 

ao acusado.

No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 58.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado, para que tome 

conhecimento do teor deste despacho.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 484469 Nr: 24183-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HERMES MARTINS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA, JOSE 

ANTONIO PAROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Intime-se o interpelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária para a distribuição do presente feito, em observância ao 

Provimento n. 41/2013-CGJ.

Alternativamente, caso o querelante formule pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas com a 

distribuição da ação, devendo acostar documentos comprobatórios dos 

seus gastos mensais, sob pena de rejeição da interpelação judicial, na 

qualidade de medida preparatória das ações intentadas mediante queixa 

(CPP, artigo 806).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 145938 Nr: 13064-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

15hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 167678 Nr: 14979-09.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE PAULA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELLY GONÇALINA LEITE 

- OAB:14433

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 13/06/2018 às 

17hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 401476 Nr: 5756-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2.051, VALMIR 

CAVALIERI - OAB:OAB/MT 2.669, WILSON BELONE - OAB:OAB/MT 

19.428

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) acusado(s), razão 

pela qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 13/06/2018 às 

16hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) querelante(s) e o(s) querelado(s).

INTIMEM-SE a Defensoria Pública e/ou o(s) Advogado(s) constituído(s) 

nos autos.

INTIMEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 415097 Nr: 20151-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANCLAVIO DE SOUZA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROSA NEVES PACHECO 

- OAB:21.627/O

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 56/56V.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial da obrigação 

imposta no item III, ou exponha eventuais justificativas, a fim de evitar o 

cancelamento do benefício.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, encaminhem-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 418368 Nr: 23648-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Garcia Palma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:OAB/MT 9.906

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

17hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).
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INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 441067 Nr: 17655-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCENA CRISTINA NIEDERAUER DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANOWA RAPOSO QUINTELA 

- OAB:5379/O

 Vistos, etc...

Indefiro o pedido de dispensa do pagamento da multa pecuniária, imposta 

no item V, uma vez que, nos termos da manifestação ministerial, a 

acusada tinha conhecimento das condições impostas para concessão do 

benefício.

Ademais, a própria acusada afirma ser trabalhadora autônoma, conforme 

se depreende no interrogatório de fl. 15/16, bem como na procuração ad 

judicia de fl. 57. Não obstante, a mera afirmação de que está 

desempregada não justifica, por si só, a impossibilidade de efetuar o 

pagamento das prestações.

Sendo assim, defiro o petitório de fls. 73/74.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial das 

obrigações impostas nos itens III, V e VI, ou exponha eventuais 

justificativas, a fim de evitar o cancelamento do benefício.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, encaminhem-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 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

 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, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 12/06/2018 às 

15hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 339773 Nr: 21359-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10744/MT

 Vistos, etc...

Inicialmente, indefiro o pedido de designação de audiência para proposta 

suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado foi 

denunciado como incurso nas penas do artigo 302, caput, da Lei n. 

9.503/1997, cuja pena mínima é de 02 (dois) anos, excedendo, portanto, o 

limite de 01 (um) ano previsto no artigo 89, caput da Lei n. 9.099/1995.

Ademais, analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, 

não há elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) 

acusado(s), razão pela qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para 

o dia 19/06/2018 às 17hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 162811 Nr: 10139-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:6591/MT

 Vistos, etc...

Em consonância com o disposto no artigo 384, § 2º, do Código de 

Processo Penal, intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca do 

aditamento à denúncia apresentado às fls. 363/365.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para análise do recebimento do aditamento à denúncia.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 476538 Nr: 16394-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE MALHEIROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) acusado(s), razão 

pela qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 19/06/2018 às 

15hs00min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 477630 Nr: 17457-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL WENDER - OAB:10.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662/MT

 Vistos, etc...Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO 

QUEIXA-CRIME oferecida por VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A em 
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face de ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA, eis que 

preenchidos os requisitos dos artigos 41 e 44 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Códex. [...] 

.Assim, CITE(M)-SE/INTIME(M)-SE o(s) acusado(s), por mandado, para a 

apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, artigo 396 e 

396-A).No mandado de citação, deverá constar a obrigatoriedade do 

oficial de justiça indagar ao(aos) acusado(s) se ele(s) pretende(em) 

constituir advogado ou se o juiz deve nomear um Defensor Público para 

patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não têm a 

intenção de contratar um defensor (CNGC, art. 1.373, § 3º).Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), 

não constituir(rem) defensor, fica desde já nomeado o Defensor Público 

oficiante nesta Comarca para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias (CPP, artigo 396-A, § 2º).Aportando a resposta inicial e 

havendo alegação de alguma das situações previstas no artigo 397, 

incisos I a IV, do Código de Processo Penal, abra-se vista ao querelante 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.Sem prejuízo do cumprimento das 

determinações contidas nos parágrafos anteriores, DESIGNO DESDE JÁ 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para __________/ __________/ __________ 

às __________: __________ HS.INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a 

Defensoria Pública e/ou o(s) Advogado(s) constituído(s) nos 

autos.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.Ciência ao Ministério 

Público (CPP, artigo 45).Cumpra-se com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 435764 Nr: 12005-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENICE EMILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DALVA VIEIRA DE 

SENA LAGE - OAB:OAB/MT 17.619

 Vistos, etc...

Considerando que a acusada atualmente reside fora do Brasil, e em 

observância ao princípio da duração razoável do processo, determino a 

intimação da acusada, por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe a data provável de conclusão do 

programa de mestrado/doutorado, bem como deverá esclarecer se (e 

quando) retornará ao Brasil.

Ademais, a acusada deverá informar se tem interesse na designação de 

audiência para oferecimento de proposta da suspensão condicional do 

processo, visto que atende aos requisitos previstos no artigo 89 da Lei 

9.099/1995, bem como nos incisos do artigo 77 do Código Penal.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, abra-se vista ao 

Ministério Público, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos acerca das medidas que entender cabíveis.

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 122957 Nr: 9898-50.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SANTANA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Vistos, etc...

Considerando que a defesa irá apresentar as razões de apelação perante 

a instância superior, determino a remessa imediata dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 600, § 4º do 

Código de Processo Penal.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 319307 Nr: 18866-64.2011.811.0042

 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): LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 07.03.2018, às 16h.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 40998 Nr: 502-64.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE ROQUE DA SILVA, TARCÍSIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO M. A. 

LAZZARI - OAB:14.415-MS

 Embora não ignore que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese 

acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código 

de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou 

participação, no caso em tela, verifico que os elementos de prova 

colacionados ao feito não permitem tal conclusão.

Assim, entendo que não há nos autos elementos aptos a corroborar a 

autoria delitiva apontada pela acusação, não sendo suficientes para tal 

desiderato os elementos de informação produzidos exclusivamente no 

inquérito policial, inclusive porque a principal testemunha se retratou nesta 

sede, afirmando com veemência que sofreu de coação.

Ante o exposto, em face da ausência de provas hábeis a demonstrar a 

autoria delitiva, julgo inadmissível a imputação contida na denúncia para 

IMPRONUNCIAR o denunciado MAMEDE ROQUE DA SILVA, já qualificado 

nos autos, o que faço com fulcro no art. 414 do Código de Processo 

Penal.

Intimem-se as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108933 Nr: 13270-41.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FELIPE RONDON, ROGER RODRIGUES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. DAGNEL CORREA DA 

COSTA JÚNIOR - OAB/MT 12.934 - OAB:, DR. JORGE HENRIQUE 

FRANCO GODOY - OAB/MT 6.692 - OAB:6.692

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGER RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 

70893470104, Rg: 13193430, Filiação: Edson Rodrigues dos Santos e 

Liberni Arcácia dos Santos, data de nascimento: 04/01/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 99959-4154. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia de fls. 04/09 para:PRONUNCIAR, com fundamento 

no art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado:PEDRO FELIPE 

RONDON, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta 

delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso 

II, c/c art. 69, todos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação; Em cumprimento ao que determina o art. 413, 

§3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste momento a 

necessidade da segregação do acusado. Intime-se pessoalmente o 

acusado, a Defensoria Pública e o Ministério Público desta decisão, nos 

termos do art. 420, I do Código de Processo Penal. IMPRONUNCIAR, com 

fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado:ROGER 

RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo Roginho, do crime a ele imputado, 

previstono art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c 

art. 69, todos do Código Penal.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a 

decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, 

do CPP.P. R. I. C.Cuiabá, MT, 14 de novembro de 2017.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz 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, SHEYLA MANGANARO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018

Sheyla Manganaro de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 448287 Nr: 25264-51.2016.811.0042

 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): ELTON JHON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 247, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 446732 Nr: 23662-25.2016.811.0042

 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): WESLLEY ANDRADE DA SILVA SANTANA, 

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 318, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 379980 Nr: 21662-23.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Vistos, etc.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa 

do acusado DAVID DA SILVA (fl. 123).

Considerado que as razões foram apresentadas às fls. 179/182, por meio 

de advogado particular, REVOGO a nomeação de fl. 178 e DETERMINO a 

remessa do feito ao "Parquet", para a oferta das contrarrazões, no prazo 

legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJ/MT, com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 389030 Nr: 3140-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO, 

AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, ADRIANO ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA 

- OAB:6833/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 326, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 439449 Nr: 15956-88.2016.811.0042

 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): JEFFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA 

FARIA, RAFAEL SOARES RODRIGUES, IURY GUSTAVO RIBEIRO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o v. Acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso negou provimento ao apelo, cumpra-se a r. sentença 

integralmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 501102 Nr: 40107-84.2017.811.0042

 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): ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 67), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado ANTONIO NUNES DE 

ALBUQUERQUE como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/03/2018, às 

15:45 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado; as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 416022 Nr: 21118-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINHO DE PAULA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 241, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493145 Nr: 32474-22.2017.811.0042

 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): CHARLES MULLER GONÇALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu pela necessidade de 

impugnar a inicial acusatória em sede de alegações finais (fl. 115/117), 

concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor 

esclarecida, não emergindo nesta fase preambular a certeza absoluta de 

que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo 

alguma das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, nesta fase, o princípio do “in dubio pro 

societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado CHARLES MULLER 

GONÇALVES DA ROCHA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/03/2018, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Nos termos da Legislação Vigentes e Provimento 52/2017 CGJ, impulsiono 

estes autos com finalidade para intimar o Advogado Dr. João Victor 

Oliveira Canavarros- OAB 23.109/MT, para audiência no dia 26/03/18, as 

14h30min, nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 151266 Nr: 18822-16.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSR, EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO MACHADO COSTA 

JUNIOR - OAB:5682

 Vistos.

Tempestivo o apelo interposto às fls. 279/280, conforme certidão de fl. 

281, recebo-o.

 Aguarde-se o cumprimento do mandado de fl. 278.

Após, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
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 Cod. Proc.: 80228 Nr: 12248-79.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODNEY ROCHA TEREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Cesar Dessote - 

OAB:134.853 SP

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Milton 

Cesar Dessote OAB/SP 134.853, para que apresente as alegações finais 

no prazo de cinco dias ou o termo de renúncia dos poderes, sua inércia 

acarretará a nomeação de Defensor Público e aplicação da multa prevista 

no art. 265 do CPP e comunicação à OAB/MT para as providências 

administrativas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333289 Nr: 13871-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOEL 

FELICIANO MOREIRA OAB/MT 6.833, para que apresente as alegações 

finais no prazo de cinco dias ou o termo de renúncia dos poderes, sua 

inércia acarretará a nomeação de Defensor Público e aplicação da multa 

prevista no art. 265 do CPP e comunicação à OAB/MT para as 

providências administrativas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 386720 Nr: 705-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

CUSTÓDIO DE CARVALHO OAB/MT 9.508, para que apresente as 

alegações finais no prazo de cinco dias ou o termo de renúncia dos 

poderes, sua inércia acarretará a nomeação de Defensor Público e 

aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e comunicação à OAB/MT 

para as providências administrativas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 52244 Nr: 475-13.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉBIO JOSÉ MACHADO DE LIMA, 

MARRQUESSIMEDICE CORRÊA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARILENE 

ALVES OAB/MT 7474, para que tome ciência da audiência designada para 

dia 26/03/2018 às 15h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimar o advogado Dr. Raul Claúdio Brandão, OAB/MT 19145 para 

comparecer em audiência de instrução designada para a data de 

26/03/2018, às 13h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 416134 Nr: 21234-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANE PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito previsto 

no artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

constante da denúncia, para o delito tipificado no artigo 129, §1º, inciso I, 

do Código Penal e, considerando que o delito apurado na desclassificação 

não se adequa à competência deste juízo nos termos da Resolução 

020/2013 – TP, DECLINO da competência determinando que os autos 

sejam redistribuídos para uma das Varas Criminais desta Comarca 

competentes para apurar o presente delito, para onde os autos deverão 

ser encaminhados, com as baixas de estilo.Expedientes necessários. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434996 Nr: 11180-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro com urgência, considerando o lapso temporal 

já decorrido desde que foi proferida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434996 Nr: 11180-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará participando do Curso de 

Formação Continuada sobre o tema: “Audiência de Custódia” que será 

realizada nos dias 16 e 17 de novembro do corrente ano, devidamente 

autorizado pelo presidente do Tribunal de Justiça deste Estado, redesigno 

a audiência aprazada à fl. 153 para o dia 06/12/2017 às 08h30min.

Expeça-se o necessário conforme já determinado na decisão de fl. 153.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434996 Nr: 11180-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT
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 Vistos.

Tendo em vista que os documentos juntados pela defesa do acusado 

demonstram que a causídica estará em viagem na data da audiência 

designada às fls. 189, defiro o pedido formulado às fl. 195 e redesigno a 

audiência para o dia 06/02/2018, às 14h45min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 2734-39.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTINO DE MORAES PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4.813

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ABSOLVO 

SUMARIAMENTE o réu ERNESTINO DE MORAES PARÁ, devidamente 

qualificado, das acusações que lhe foram imputadas, com fulcro no artigo 

415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude da comprovada 

causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os presentes autos e procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.Expedientes necessários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 499748 Nr: 38846-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES 

FAZENDÁRIOS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 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 n.º 52/2007, IMPUSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados dos acusados 

PAULO PEREIRA DA SILVA, NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS e JEAN 

CARLOS LARA, respectivamente Dr. Oziel Catarino Bom Despacho Farias, 

OAB/MT n.º 4.691, Thiago Oliveira Amado, OAB/MT n.º 11.506 e Dr. 

Dorival Rossato Junior, OAB/MT n.º 10.933-A, do inteiro teor da decisão 

de fls. 1811/1817vº, a seguir transcrita em parte: "I – Considerando que a 

defesa do acusado PAULO PEREIRA DA SILVA comprovou que o mesmo 

possui graduação em curso superior, DEFIRO o requerimento formulado às 

fls. 1637/1640, determinando que seja transferido para o Centro de 

Custódia da Capital - CCC. (...). II - (...) Diante de todo o exposto, com 

fundamento nos artigos 282 e 319, do CPP, SUBSTITUO a prisão 

preventiva dos acusados NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, JEAN 

CARLOS LARA, DIEGO DE JESUS DA CONCEIÇÃO, MARCELO MEDINA, 

THEO MARLON MEDINA, CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, PAULO HENRIQUE 

ALVES FERREIRA, RINALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR e ROGÉRIO 

ROCHA DELMINDO pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III, 

IV, V e IX, do CPP, mediante o cumprimento das seguintes condições: (...). 

f.3) O descumprimento de qualquer das imposições acima ensejará 

revogação do benefício e restabelecimento da prisão em cárcere, o que 

obstará nova inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. 

Expeçam-se Alvarás de Soltura, se por outros motivos não estiverem 

presos. Registre-se nos alvarás que os acusados deverão ser 

encaminhados imediatamente após o cumprimento à Central de 

Monitoramento Eletrônico localiza neste Fórum para colocação da 

tornozeleira."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 496216 Nr: 35441-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO FERREIRA 

- OAB:19.310, ROGELHO MASSUD JUNIOR - OAB:4.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 35441-40.2017.811.0042 - Cód. 496216

VISTOS ETC.

 Trata-se de embargos de terceiro, em que é embargante ROBERTO 

PEREGRINO MORALES JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, e 

embargado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 Antes de decidir acerca das pretensões de mérito postas nos autos, insta 

a análise de questões que dizem respeito ao conhecimento da exordial.

 É sabido que os embargos de terceiro é ação de natureza autônoma que 

tramita em apenso ao processo principal e, como tal, para seu 

processamento, se faz necessário o recolhimento de custas judiciais (Lei 

7.603/2001) e de taxa judiciária (Lei Complementar nº 261/2006), bem 

como deverá ser atribuído um valor certo a causa (art. 292 do NCPC).

No caso, verifica-se que o embargante não efetuou o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária. Tampouco, atribuiu um valor a causa na 

petição inicial (fls. 45).

 Isso posto, sem mais delongas, em consonância com o que prevê o art. 

292 e o art. 321 do Novo Código de Processo Civil, determino a intimação 

do embargante para que emende a inicial, atribuindo o valor da causa e 

procedendo ao recolhimento das custas processuais.

 Registre-se o prazo de 15 (cinco) dias para o cumprimento das 

determinações (art. 321, CPC).

 Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 29 de janeiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 497594 Nr: 36721-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento antecipada para o dia 16 

de fevereiro de 2018, às 13:30 horas; para regularizar a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias; bem como, da expedição de 

carta precatória para a Comarca de Primavera do Leste/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha Fernando Castro Castelo Branco, para 

que possam acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 418755 Nr: 24043-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ROZA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 VISTOS ETC.

Considerando que esta Magistrada já possui 03 (três) audiências 

previamente designada para o dia 05/12/2017, redesigno o ato para o dia 

27 de fevereiro de 2018, às 16:30 horas.

 Intime-se e requisite-se a testemunha Whalfrido Franklim do Nascimento.

 Intimem-se, ainda, Ministério Público e defesa.

 Comunique-se o juízo de Origem.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 478142 Nr: 17989-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 VISTOS ETC.

Considerando que esta Magistrada já possui 03 (três) audiências 

previamente designada para o dia 05/12/2017, redesigno o ato para o dia 

27 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas.

 Proceda-se à condução coercitiva da testemunha Henrique Hoeller Júnior, 

conforme determinado anteriormente.

Intimem-se Ministério Público e defesa.

 Comunique-se o juízo de Origem.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 499231 Nr: 38357-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LEIVA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tulio Pagani - 

OAB:27199/PR

 Autos n.º 38357-47.2017.811.0042 – ID. 499231

VISTOS ETC.

Considerando que a presente missiva foi redistribuída do juízo da 14ª Vara 

Criminal da Capital para este juízo em cumprimento da determinação 

constante na Resolução nº 11/2017/TP do TJMT, bem como em razão da 

necessidade de readequação de pauta de audiências deste Juízo, 

redesigno a audiência marcada na data 20/02/2018, às 15:00 horas, para 

o dia 23/02/2018, às 17:30 horas.

Intime-se/Requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da redistribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá – MT 26 de janeiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488757 Nr: 28264-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 (Cód. 488757)

VISTOS.

Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 15.05.2018 às 14h30min.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente.

Intime-se o patrono do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 374965 Nr: 16215-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CESAR BAPTISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE CARDOSO - 

OAB:14131

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA EM PERSPECTIVA, para o crime de lesão corporal e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LEANDRO 

CESAR BAPTISTA DA SILVA, em relação ao crime tipificado no art. 129, 

§9º (lesão corporal) do código penal, com fundamento no art. 107, inciso 

IV c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.PROMOVAM-SE as anotações 

e comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Conforme inteligência do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE 

DETERMINAR a intimação pessoal do acusado.Após o trânsito em julgado, 

considerando a SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em razão da 

Prescrição e não mais subsistindo razão para a fiança, cujo valor deve 

ser integralmente devolvido nos termos do art. 337 do Código de Processo 

Penal, OFICIE-SE à Conta Única do Tribunal de Justiça, solicitando a 

vinculação do valor recolhido a título de fiança pelo acusado (fls. 22), ao 

presente feito, para sua posterior restituição.Após, dê vista à Defensoria 

Pública Criminal para informar a conta bancária do acusado para a 

devolução do valor da fiança. Com as informações da conta bancária, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento de valores

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 366381 Nr: 6286-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17664, Edgar Ferreira de Souza - OAB:17664

 Cód. 366381

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal ofertada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JULIO CEZAR NUNES DA SILVA, pela suposta prática do 

crime tipificado no art. 129, §9º (lesão corporal), do Código Penal e do art. 

14 (porte de arma), da Lei 10.826/2003, contra a vítima MICHELLY DE 

ARRUDA BOAVENTURA.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o encerramento da 

instrução processual, tendo sido apresentadas as alegações finais pelo 

Ministério Público na forma dos memoriais escritos acostados às fls. 

142/148.

Posteriormente, o patrono do acusado, Dr. Edgar Ferreira de Sousa – 

OAB/MT 17.664, foi intimado via DJE para apresentar os memoriais, porém 

deixou o prazo transcorrer “in albis”, conforme certidões de fls. 149/151.

Ademais, importante ressaltar a decretação de revelia do acusado às fls. 

132, sendo determinado o prosseguimento do feito independentemente da 

sua presença.

Diante do exposto, DESTITUO o patrono do acusado, Dr. EDGAR 

FERREIRA DE SOUSA – OAB/MT 17.664, bem como NOMEIO o Unijuris da 

UNIC Pantanal para promover a defesa do acusado.

INTIME-SE o Unijuris da UNIC Pantanal na pessoa de seu representante.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito
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2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330888 Nr: 11205-97.2012.811.0042

 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: SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDM, MRFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana kelcia f. de freitas - 

OAB:10.541

 Vistos etc.

I. Considerando que, por força dos artigos 1.011 e 1.010, § 3º , do CPC, o 

juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal, certifique-se acerca 

da tempestividade da interposição do recurso para fins de futuro juízo de 

admissibilidade recursal pelo Eg. TJ-MT.

II. Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 dias (art. 1010 § 1º, CPC).

III. Sendo eventualmente suscitadas preliminares relativas às questões 

referidas no § 1º do art. 1.009 em contrarrazões recursais, intime-se o 

recorrente para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (CPC, art. 

1.009, §2º).

IV. Apresentadas as contrarrazões recursais, remeta-se o feito à superior 

Instância para reexame da matéria, conforme previsto no art. 1010, § 3º, 

CPC.

V. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 381246 Nr: 23027-15.2014.811.0042

 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: RMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSM, LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA BRUNI LEMOS - 

OAB:12355, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716, THAÍS CAROLLINA 

A. RONDON - OAB:19659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de regulamentação do direito de visitas cumulada com 

alimentos.

II. Compulsando os autos verifico que a requerida foi devidamente intimada 

pessoalmente para constituir novo advogado nos autos, no entanto, 

deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, impondo-se, portanto, seja 

decretada sua revelia, nos termos do disposto no art. 76, § 1º, II , do CPC.

 III. Malgrado isso, a revelia da ré, no vertente caso, não induz o efeito 

previsto no art. 344, tendo em linha de estima que o litígio em comento 

versa sobre direitos indisponíveis (CPC, art. 345, II ).

IV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

decreto a revelia da ré, porém, deixo de aplicar o efeito previsto no art. 

344 do CPC.

V. Certifique-se se houve resposta do ofício expedido ao 3º Conselho 

Tutelar do Bairro CPA 2 (fl.189).

VI. Em caso negativo, reitere o ofício, constando o prazo de resposta de 

48 horas, sob pena de desobediência. Conste no ofício a advertência de 

que o descumprimento da requisição judicial implicará em crime de 

desobediência, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

 VII. Não sendo respondido novamente o ofício, certifique-se e volvam-me 

conclusos para que seja deliberado quanto ao crime de desobediência, 

bem como remetido ofício a Corregedoria responsável.

VIII. Proceda-se a equipe multidisciplinar do juízo novo estudo do caso, no 

prazo de 40 dias, haja vista que o estudo aportado aos autos às fls. 

165/167, não atendeu especificadamente o determinado no paragrafo X de 

decisão de fls.159/160.

IX. Advirto a equipe multidisciplinar do juízo, que o referido estudo deverá 

indicar qual a melhor forma de visitas a ser exercida pelo genitor em favor 

de seu filho menor, visando, sobretudo, o bem estar e desenvolvimento 

sadio do infante.

X. Após, conclusos para deliberação.

XI. Intime-se.

XII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 127471 Nr: 18131-02.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAISON JOSÉ BENCHIMOL ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, LEA TORQUATO DE 

ALMEIDA - OAB:12753/MT

 Vistos etc.

I. Considerando o art. 1.198 da CNGC do Estado de Mato Grosso, o qual 

dispõe que a realização de audiências cíveis e criminais de réus soltos 

não poderá ultrapassar 180 dias da data da sua designação postergo a 

redesignação do ato, ante a ausência de pauta nos termos da norma 

acima em questão.

II. Volvam-me os autos conclusos no mês de Março/2018 para 

redesignação do ato.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 310317 Nr: 8233-91.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ALT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público às fls. 202 em 

relação à oitiva da vítima Jackelinny de Freitas Souza.

II. Considerando que o Núcleo de Pratica Jurídica da UFMT informou as fls. 

208 que suas atividades estavam suspensas entre os dias 04 de 

setembro e 06 de outubro do corrente ano, expeça-se novo mando de 

intimação para que se manifeste se insiste na oitiva da vítima.

III. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

IV. Após, volvam-me conclusos.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399347 Nr: 3490-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISARDO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de abril de 

2018, às 16h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente um dos advogados do Núcleo de Pratica Jurídica 

da UNIC para que participe do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 
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benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 466582 Nr: 6403-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MARCORIO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do réu, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 78).

II. Posto isto, determino seja novamente intimado o advogado do réu para 

que se manifeste nos autos, conforme restou determinado preteritamente.

 III. Caso a defesa do réu não se manifeste novamente, após intimação, 

determino seja intimado o réu para que compareça perante a Secretaria do 

Juízo e informe se o advogado que consta nos autos ainda patrocina sua 

defesa ou para que constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o 

referido advogado.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330888 Nr: 11205-97.2012.811.0042

 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: SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDM, MRFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana kelcia f. de freitas - 

OAB:10.541

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do requerido para, no prazo 

pegal, apresentar contrarrazões de APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384365 Nr: 26355-50.2014.811.0042

 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: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CLAUDINO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:23969/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 

OAB:2030, NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO BOCCHI - 

OAB:19799/O, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aline yulika antunes yanagui 

- OAB:15647/0, ANDRÉA HORTA PEGORARO - OAB:304590

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono das partes para intimá-los 

da audiência de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 

16/02/2018, às 10h30min, na central de conciliação e mediação da capital. 

Conforme certidão de fl. 492.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 408313 Nr: 12970-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON OZEIAS RAMALHO NUNES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, nomeio um dos Advogados do Núcleo de Prática 

Jurídica – Centro Universitário UNIC para que patrocine a defesa do 

acusado, conforme permissivo do art. 298 da CNGC – MT , devendo o 

mesmo comparecer ao ato e promover a defesa do réu.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 415935 Nr: 21028-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:OAB/MT 

13028

 Vistos etc.

I. Considerando que o pedido de fls. 162 não se amolda a nenhuma das 

hipóteses elencadas no art. 451 do CPC, indefiro o pedido de substituição 

das testemunhas.

II. Intime-se o patrono do acusado para que informe o endereço atualizado 

das testemunhas arroladas às fls. 108 verso, no prazo de 05 dias.

III. Ante a certidão de fls. 161, expeça-se novo mandado de intimação.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 417790 Nr: 23014-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DFDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson José da Silva - OAB:MT- 

14.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 Vistos etc.

I. Certifique-se se foi cumprido o que determina o item XVIII da sentença de 

fls. 80/84.

II. Caso negativo, cumpra-se conforme determinado.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 435006 Nr: 11190-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA AUXILIADORA 

RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - OAB:12.336, MONIQUE ABREU - 

OAB:12.716

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento do seu mérito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC e, por corolário, torno 

sem efeito as medidas protetivas concedidas initio litis.X.Após o trânsito 

em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.XI.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no 

feito.XII.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 
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situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 492258 Nr: 31651-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 30 dias. Impulsiono o feito a fim de 

intimar o patrono da requerente para que se manifeste sobre a 

necessidade das Medidas Protetivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500678 Nr: 39683-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10456/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos observo que a parte ré apresentou resposta 

escrita (fls. 28/37).

II. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

contestação de fls. 28/37. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

III. Escoado o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos para análise.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372951 Nr: 13954-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4026, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que o pedido de fls. 122 não se amolda a nenhuma das 

hipóteses elencadas no art. 451 do CPC, indefiro o pedido de substituição 

das testemunhas.

II. Intime-se o patrono do acusado para que informe o endereço atualizado 

das testemunhas arroladas às fls. 113, no prazo de 05 dias.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 434908 Nr: 11075-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANO SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, Vanessa Souza De Oliveira Estagiaria - OAB:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Considerando o que dispõe o art. 1.198 da CNGC do Estado de Mato 

Grosso, postergo a redesignação do ato, ante a ausência de pauta nos 

termos da norma acima em questão.

III. Volvam-me os autos conclusos no mês de Março/2018 para 

redesignação do ato.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 462652 Nr: 2498-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMP, LPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Augusto Aquino 

Taques - OAB:

 IV.Em obediência ao que estatui o art. 357, II, do CPC passo a delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, na forma 

dos quesitos que subseguem:§Qual a melhor modalidade de guarda em 

relação ao filho menor das partes, visando, sobretudo, o bem estar, 

desenvolvimento e crescimento sadio do infante?§Qual valor, no vertente 

caso, se adequa ao binômio necessidade – possibilidade para fins de 

fixação de alimentos definitivos em favor do menor, ora requerente?

V.Defiro o pedido de prova testemunhal pugnada pela autora (fl.157). 

Intime-se a parte autora para que em 15 dias deposite o rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.VI.Quanto à distribuição do ônus da 

prova (CPC, art. 357, III), compulsando os autos verifico que o réu não 

suscitou, em sua contestação, qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, incumbindo, portanto, à autora o ônus da 

prova dos fatos constitutivos do seu alegado direito, ex vi do teor talhado 

no preceptivo do art. 373, I, do CPC. VII.Para a decisão do mérito da 

celeuma deverão ser enfrentadas as seguintes questões de direito (CPC, 

art. 357, IV): alimentos e modalidade de guarda.VIII.Determino seja 

realizado, pela equipe multidisciplinar do juízo estudo do caso com vistas a 

averiguar qual a melhor modalidade de guarda deve ser exercida pelas 

partes em relação ao filho menor, visando, sobretudo, o bem estar, 

desenvolvimento e crescimento sadio do infante; qual a melhor forma e 

horários de realização de visitas ao menor; qual das partes possui 

melhores condições de manter a guarda e as condições socioeconômicas 

das partes com vistas a se aferir o binômio necessidade-possibilidade 

quanto ao pedido de alimentos. Fixo prazo de 40 dias para entrega do 

laudo.IX.Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 

16/03/2018, às 13h00min.X.Nos termos do determinado no artigo 455, do 

CPC , cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, observando-se o disposto no § 1º

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 494554 Nr: 33835-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA, ESLY 

BORGES MASSENA JUNIOR, FABIO ANDRADE DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883, DEYBSON 

IBIAPINO COSTA SANTOS - OAB:19171, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, JOSE RENATO DE 

MORAES - OAB:13330-A, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - 

OAB:20700

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, determino: a) que seja desentranhado o mandado 

de fls. 14; b) seja o mesmo devolvido ao mesmo oficial de justiça para que 

realize a diligência de forma correta, haja vista que foi determinado o 

cumprimento do referido mandado fora do horário de expediente, como 
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estatui o art. 212, § 2º do CPC e c) justifique, o Sr. Meirinho, por certidão, o 

motivo de não ter cumprido corretamente o mandado.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 505343 Nr: 44340-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAENI MAIARA NUNES DE 

AZEVEDO - OAB:OAB/DF 35177, PÂMELLA PATRÍCIE CASTRO - 

OAB:OAB/DF 54068

 Carta Precatória n° 44340-27.2017.811.0042 (Cód. 505343)

VISTOS.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19.02.2018 às 14h15min.

INTIME-SE a vítima, pessoalmente.

Outrossim, consigne que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública Criminal.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86323 Nr: 2636-10.2013.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, NVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS, JMdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cardoso Sales de 

Oliveira - OAB:7590-B/MT, Jônatas Peixoto Lopes - OAB:20920/O, 

Kamila Michiko Teischmann - OAB:16.962 MT

 Defiro o pedido de vistas de fls. 151, cadastre-se no Apollo o advogado 

constituído as fls. 152.

Publique-se para ciência.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102616 Nr: 277-48.2017.811.0063

 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, AAG, 

CCGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:OAB/MT 10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Medida de Proteção (Acolhimento Institucional) formulada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na defesa dos interesses da 

criança Adelson Antônio Gomes.

Defiro o pedido Ministerial de fls. 253/256 e, designo audiência de 

justificação para o dia 31/01/2018 as 15h30, visando à oitiva do genitor, 

Marcos Antônio Gomes e da Coordenadora da Casa da Criança Cuiabana 

III, que deverá comparecer acompanhada da criança Adelson Antônio 

Gomes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se mandado de intimação para as partes indicadas acima, para 

que compareçam a audiência acima designada para serem ouvidas por 

este Juízo.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125100 Nr: 6059-39.2017.811.0062

 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): Representante Legal da NET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao de Freitas Novais II - 

OAB:12.052

 Vistos.

DEFIRO a Cota do Ministério Público à fl.43.

DESIGNO Audiência em Continuidade da Preliminar, nos termos do art. 72 

da Lei nº. 9.099/95, a ser realizada no dia 22/02/2018 às 10h00min, vistas 

a formalização de composição cívil.

INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119515 Nr: 635-16.2017.811.0062

 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: Rosana Ribeiro Chioratto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 672-43.2017.811.0062

 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: Valdiney Dias Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119556 Nr: 675-95.2017.811.0062

 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: Clédison Gonçalves da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 1016-24.2017.811.0062

 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: Irleigian Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 1027-53.2017.811.0062

 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: Edleusa Afonso de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119922 Nr: 1028-38.2017.811.0062

 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: Welem Gleik Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119923 Nr: 1029-23.2017.811.0062

 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: Miguel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119925 Nr: 1031-90.2017.811.0062

 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: Jose Luiz Monteiro Salgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 CERTIFICO que tendo em vista que a parte Querelante apresentou 

Recurso de Apelação em face da sentença proferida, por ato ordinatório e 

consoante dispõe o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, procedo a intimação 

via publicação pelo DJEda advogada da parte Querelada, Dra. LAIS DE 

SOUZA OLIVEIRA, OAB/MT 20079/0 para apresentar a resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias. Procedimento aguardará em secretaria o 

decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123757 Nr: 4750-80.2017.811.0062

 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: Luiz Antonio Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela da Silva Tibaldi, Lidiana Castro de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Rodrigues Silva - 

OAB:OAB/MT 20.803/O, Rafael Alencar Cantão - OAB:OAB/MT 

22.743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvis Crey Arruda de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 19.146

 Vistos.Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES 

SILVA em face de ROSÂNGELA DA SILVA TIBALDI E LIDIANA CASTRO 

DE OLIVEIRA, imputando a estas os crimes de difamação e injúria, 

descritos nos artigos 139 e 140, c/c art.141, III, todos do Código Penal. 

:”DECISÃO: . Sendo assim, tendo em vista as razões expostas, com 

amparo no art. 395, II do CPP c/c art. 330, II, NCPC, REJEITO LIMINARMENTE 

A QUEIXA CRIME. Outrossim, ENCAMINHEM-SE ao ministério público para 

que se manifeste quanto aos fatos, conforme requerido pela querelada 

bem como remeta cópias destes autos para a Ordem dos Advogados do 

Brasil para que apure a conduta do querelante.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a presente decisão, 

arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Às providências.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá
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Edital

EDITAL PÚBLICO PARA CADASTRAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS OU 

PRIVADAS COM DESTINAÇÃO SOCIAL N. 01/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO ROBERTO CURVO, Juiz de 

Direito do Juizado Volante Ambiental-JUVAM e da Vara Especializada do 

Meio Ambiente-VEMA da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 154, de 13 de Julho de 2012, 

do Conselho Nacional de Justiça, que define a política institucional do 

Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena 

de prestação pecuniária;

CONSIDERANDO o Provimento n. 15/2015 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, que regulamenta o normativo do Conselho 

Nacional de Justiça acima mencionado, quanto à utilização dos recursos 

das penas de prestações pecuniárias e das medidas alternativas à pena, 

oriundos das infrações ambientais:

FAZ SABER a todos os interessados que terá início, a partir desta data, no 

Juizado Volante Ambiental de Cuiabá-MT, localizado à Rua da Cereja, 

Quadra 17, n. 355, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o 

cadastramento das entidades públicas ou privadas interessadas em 

apresentar projetos e serem beneficiárias de prestações pecuniárias 

oriundas de transações penais e suspensões condicionais de processos 

realizados no Juizado Volante Ambiental e na Vara Especializada do Meio 

Ambiente, nos termos e condições dispostos a seguir:

1. DO CADASTRAMENTO.

1.1. As entidades públicas e privadas que desejarem desenvolver projetos 

socioambientais com numerários provenientes de prestações pecuniárias, 

deverão cadastrar-se perante o Juizado Volante Ambiental de Cuiabá-MT, 

localizado à Rua da Cereja, Quadra 17, n. 355, Bairro Bosque da Saúde, 

nesta Capital, no horário de atendimento ao público (segundas às 

sextas-feiras, das 12h às 19h).

1.2. O cadastro da entidade interessada somente será feito na Secretaria 

do Juizado Volante Ambiental mediante o preenchimento do formulário e 

requerimento contidos no ANEXO I deste edital, instruídos com os 

seguintes documentos:

a) Ato constitutivo da entidade pública ou privada com finalidade social;

b) Identificação completa do dirigente responsável pela entidade, com 

cópias dos documentos pessoais;

c) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios 

ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 

solicitante; e

d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo.

1.3. O procedimento e a decisão relativos ao cadastramento das entidades 

públicas ou privadas a que se reporta este edital, bem como a celebração 

de convênios, a apresentação de projetos nas áreas de suas respectivas 

atuações, que serão desenvolvidos com numerário proveniente de 

prestações pecuniárias, seu exame, aprovação, acompanhamento, 

liberação de recursos e a correspondente prestação de contas, 

observarão as normas contidas na Resolução n. 154, de 13 de julho de 

2012 e no Provimento n. 15/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso.

1.4. As entidades interessadas poderão obter cópia da Resolução n. 154, 

de 13 de julho de 2012, e do Provimento n. 15/2015, da Corregedoria-Geral 

da Justiça de Mato Grosso, no site do CNJ e do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, respectivamente, ou mediante solicitação à Secretaria do 

Juizado Volante Ambiental.

2. PRAZO DE CADASTRAMENTO

2.1. O prazo para cadastramento das instituições públicas e privadas de 

que trata o presente edital ficará aberto pelo período de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação deste edital, oportunidade em que eventuais 

interessados deverão comparecer perante o Juizado Volante Ambiental de 

Cuiabá-MT, localizado à Rua da Cereja, Quadra 17, n. 355, Bairro Bosque 

da Saúde, nesta Capital, no horário de atendimento ao público (segundas 

às sextas-feiras, das 12h às 19h), munidos dos documentos mencionados 

no item 1.2.

2.2. Findo o prazo mencionado no item 2.1., os autos do procedimento 

constando as entidades cadastradas serão encaminhados ao 

representante do Ministério Público Estadual para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

2.3. Findo o prazo mencionado no item 2.2., os autos seguirão conclusos 

para o Juízo do JUVAM e da VEMA, para que delibere sobre a 

regularidade dos cadastros efetivados, determinando, por conseguinte, a 

publicação da "Relação das entidades com cadastro regular".

3. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS E DO RECEBIMENTO 

DOS RECURSOS PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELAS 

ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

3.1. As entidades devidamente cadastradas poderão apresentar projetos 

voltados ao recebimento de recursos oriundos de prestação pecuniária, 

conforme item 1 constante deste Edital.

3.2. Os numerários provenientes de prestações pecuniárias do JUVAM e 

da VEMA servirão para financiar projetos socioambientais, priorizando-se 

o repasse desses valores às entidades que:

I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de 

prestação de serviços à comunidade ou entidade pública;

II - atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de 

apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, 

incluídos os conselhos da comunidade;

III - prestem serviços de maior relevância socioambiental; e

IV - apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a 

utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas 

políticas públicas específicas.

3.3. Não serão destinados recursos às entidades que:

I - promovam o custeio do Poder Judiciário;

II - realizem a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das 

entidades beneficiadas e, no caso destas, para pagamento de quaisquer 

espécies de remuneração aos seus membros;

III - tenham fins político-partidários; e

IV - não estejam regularmente constituídas, obstando a responsabilização 

caso haja desvio de

finalidade por parte das entidades.

3.4. As entidades cadastradas poderão apresentar seus projetos após 10 

(dez) dias da publicação da "Relação das entidades com cadastro regular" 

(Item 7.32.26.1, do Provimento 05/2015 CGJ).

3.5. Os projetos socioambientais formulados pelas entidades cadastradas 

e a serem desenvolvidos com numerário proveniente de prestações 

pecuniárias, deverão apresentar relação com a respectiva área de 

atuação da entidade, devendo a correspondente proposta de projeto 

informar os seguintes dados:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - as atividades ou etapas de execução (cronograma);

III - os resultados pretendidos;

IV - os beneficiários do Projeto;

V - os benefícios institucionais;

VI - os custos exatos de implementação do Projeto, justificando os 

critérios de escolha de preços;

VII - indicação dos dados bancários – número de conta corrente, agência 

e banco – para pretensão do crédito; e

VIII – termo de responsabilidade firmado pelo representante legal da 

entidade onde se compromete a aplicar os recursos recebidos exatamente 

na forma prevista no projeto aprovado e prestar contas à unidade gestora 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento do projeto ou em 

qualquer momento quando for solicitado em fazê-lo (itens 4.1. e 4.4.).

3.6. Os projetos desenvolvidos pelas entidades cadastradas deverão ser 

afetos às atividades de caráter essencial ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial – preferencialmente –, à segurança pública, à educação, 

à saúde, desde que atendam as áreas vitais de relevante cunho social, a 

critério da unidade gestora, nos termos do inciso II, do item 7.32.58, do 

Provimento n. 15/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça.

3.7. A inexatidão ou ausência de informação referente aos dados 

enumerados no item 3.5. terá que ser justificada pelo proponente e 

poderá, em decisão fundamentada, ser dispensada ou considerada 

suprida pelo Juízo.

3.8. Todos os projetos socioambientais apresentados serão autuados e 

cadastrados na classe n. 20081 – Processo Administrativo – 

Procedimentos Administrativos.

3.9. Apresentado o projeto socioambiental, o juiz decidirá, 

fundamentadamente, pelo deferimento ou indeferimento do financiamento 

do projeto, após prévia manifestação da equipe multidisciplinar e do 

representante do Ministério Público Estadual, que emitirão pareceres nos 

prazos de 15 (quinze) e 10 (dez) dias, respectivamente.

3.10. As entidades poderão apresentar um ou mais projetos, devidamente 

instruídos nos termos deste edital.

4. DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PELAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS BENEFICIÁRIAS DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 291 de 554



RECURSOS ORIUNDOS DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

4.1. Sendo deferido o financiamento do projeto apresentado por entidade 

cadastrada, o repasse dos numerários ficará condicionado à assinatura 

de Termo de Responsabilidade de Aplicação dos Recursos, a ser firmado 

pelo representante da instituição beneficiária, nos termos do item 3.5., 

inciso VIII.

4.2. A transferência de recursos ocorrerá mediante expedição de alvará, 

nos termos consignados na decisão proferida pelo juiz.

4.3. O manejo e a destinação dos recursos provenientes de prestação 

pecuniária caracterizam-se como sendo públicos, de modo que a sua 

aplicação deve ser norteada pelos princípios constitucionais da 

Administração Pública, previstos, dentre outros dispositivos, no art. 37, 

caput, da Constituição Federal.

4.4. As entidades que receberem recursos provenientes da prestação 

pecuniária deverão, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da conclusão 

da execução do projeto, apresentar prestação de contas da aplicação dos 

recursos perante o Juizado Volante Ambiental-JUVAM que trata este 

Edital, devendo juntar os documentos previstos no item 7.32.48, inciso II, 

do Provimento 5/2015-CGJ.

4.5. A todo tempo, tanto o representante do Ministério Público Estadual 

quanto o Juiz poderão requisitar documentos, informações, comprovantes 

ou esclarecimentos, bem assim realizar inspeções pessoais.

4.6. A homologação da prestação de contas será precedida de 

manifestação da equipe multidisciplinar e, ainda, do representante do 

Ministério Público Estadual, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

4.7. Não havendo diligências a serem realizadas e cumpridas as 

providências determinadas, o juiz apreciará as contas apresentadas e as 

homologará, zelando sempre pela publicidade e transparência na 

destinação dos recursos e sua correta aplicação.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS.

Em conformidade com o Item 7.32.27, do Provimento n. 5/2015-CGJ, as 

entidades que tiveram a regularidade de seus respectivos cadastros 

declarada por ocasião do Edital n. 01/2017 (Processo n. 

360-07.2017.811.0082 – Código n. 32649), estão dispensadas de novo 

cadastramento no ano de 2018, sem prejuízo, contudo, de ser exigida a 

juntada de documentos atualizados, caso assim delibere o juízo.

Por outro lado, as entidades que tiveram a regularidade de seus 

respectivos cadastros declarada por ocasião do Edital n. 01/2016 

(Processo n. 497-23.2016.811.0082 – Código n. 28293) e que tenham 

interesse em apresentar projetos para ser custeados com recursos 

provenientes de penas pecuniárias aplicadas por este Juízo, deverão 

realizar novo cadastramentono ano de 2018 na forma estabelecidas no 

item 2 deste Edital.

Nomeio para compor a equipe multidisciplinar as servidoras Renata Maura 

Pires Santos Paim, Patrícia Bezerra Oliveira e Thaís Colucci Batista e, na 

condição de suplente, a servidora Eleomar Sofia de Anunciação Cruz.

Para que chegue ao conhecimento de todos, determino a expedição do 

presente Edital, o qual será publicado no DJE do TJMT.

Publique-se, encaminhando-se cópia ao Presidente do e. TJMT, à 

Corregedora-Geral da Justiça de Mato Grosso, ao Presidente do Conselho 

de Supervisão dos Juizados Especiais, bem assim ao Procurador-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

VOLANTE AMBIENTAL E DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE 

DE CUIABÁ-MT.

(NOME DO DIRETOR/PRESIDENTE DA ENTIDADE), vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência requerer a inscrição da entidade __ para 

efetivação de seu cadastro como instituição apta a receber os recursos 

oriundos de prestação pecuniária de que trata o Edital n. 01/2017, 

expedido por esse Juízo.

Para tanto, apresento (amos) a documentação requerida no referido edital, 

oportunidade em que declaro (amos) estar (mos) ciente (s) de todas as 

normas que regem a inscrição e o cadastro ora requerido, regulados pelo 

Edital n. 01/2017, bem como declaro (amos) ter (termos) ciência de que 

constitui crime, punível com reclusão de 1 a 5 anos, "omitir, em documento 

público ou particular, declaração que dele deveria constar ou nele inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante", conforme disposto no art. 299, do Código Penal.

Declaro (amos) ainda, serem autênticas as cópias da documentação que 

instrui o presente requerimento, sob as penas da lei.Cuiabá-MT,de de 

2018.

Diretor(a) / Presidente da Entidade requerente

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, (Nome da pessoa que firma), (nacionalidade), (estado civil), inscrito no 

CPF sob nº (n. do CPF), residente e domiciliado na cidade de (nome da 

cidade), na (Rua, Av., etc. logradouro e número), me comprometo a aplicar 

os recursos recebidos exatamente na forma prevista no projeto aprovado 

e prestar contas ao Juízo do Juizado Volante Ambiental-JUVAM e da Vara 

Especializada do Meio Ambiente-VEMA de Cuiabá (MT), no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias contados do cumprimento do projeto ou em qualquer 

momento quando for solicitado em fazê-lo, sob pena de sanções cabíveis.

Cuiabá-MT, de, de 2018.

Diretor(a) / Presidente da Entidade requerente

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001710-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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 arguida pelo 

Estado de Mato Grosso e EXTINGUE-SE o processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso IV, 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. Preclusa a via recursal, arquive-se. Cuiabá-MT, 26 

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: 1000521-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ARLAN DE CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT0016628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE E DECLARA-SE, a 

ilegitimidade passiva da primeira reclamada, e EXTINGUE-SE a presente 

ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juiz de Direito. 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 PJe. Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 
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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: 1002221-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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, DECLARA-SE a ocorrência da prescrição 

da pretensão autoral, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 27 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: 1000135-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 10:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA RODRIGUES (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: “(...)Diante do exposto, RECONHECE-SE a nulidade do Ato nº 

22.836/2014 (D.O.E 26/09/2014), que tornou sem efeito a nomeação 

especificamente à parte autora e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

Katya Rodrigues, no cargo de “TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL - Perfil 

Profissional: Psicólogo”, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à sua assunção, nos termos do Edital, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, 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, 27 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: 1001782-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Intime-se o exequente para manifestar-se sobre a 

exceção de pré-executividade oposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos para o exame da exceção com 

urgência. 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: 1000005-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS PECHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 09:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003458-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 08:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000126-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOENO DE GODOI (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 293 de 554



Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/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 comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 09:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003459-17.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE BARROS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 09:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003477-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORECI ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 10:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT0014498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA AUXILIADORA DE FRANCA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 10:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001839-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PINHEIRO MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “DESPACHO (...) 04) Intimação da parte autora para juntar 03 

(três) orçamentos do procedimento pleiteado sendo que, o de menor valor 

deve estar com os custos pormenorizados do procedimento, devendo 

discriminar quais são as medicações, taxa do centro cirúrgico, materiais, 

equipamentos e exames e todos os outros gastos porventura cobrados, 

de forma que seja especificado o valor de cada item, no prazo de 10 (dez) 

dias. Embora já tenha sido enviado os documentos dos autos, 

determina-se que faça acompanhar ao mandado cópia dos documentos 

médicos, da decisão liminar e dos documentos pessoais da parte autora, a 

fim de tentar agilizar o procedimento por parte do requerido. 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: 1000065-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 10:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA MAZARELLO PEREIRA CAMPANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 10:50, 
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Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 11:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 09:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADEJUNIR PARREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 09:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 11:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000162-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA (REQUERENTE)

LUIZ PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

BENILZO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 08:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRIZANCO (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 08:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 10:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003441-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE PAULA ROTHEBARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/04/2018, Hora: 11:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 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: 1003168-17.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 08:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500814-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

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, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

108,72 (cento e oito reais e setenta e dois centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 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. 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. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 11 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: 0500605-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado 

pela Fazenda Pública no valor de R$ 8.494,18 (oito mil e quatrocentos e 

noventa e quatro reais e dezoito centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. 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, 24 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: 1003468-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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 comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 05/04/2018, Hora: 08:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão:. Diante do exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

e intime-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. 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: 0501043-75.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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 IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução e HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela parte 

embargada/exequente no valor de R$ 13.834,04 (treze mil e oitocentos e 

trinta e quatro reais e quatro centavos), acrescidos de honorários 

sucumbenciais no importe de 15%, representando a quantia de R$ 

2.075,10 (dois mil e setenta e cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 

15.909,14 (quinze mil e novecentos e nove reais e catorze centavos). 

Quanto aos honorários advocatícios, cumpra-se a Súmula Vinculante 47, 

do STF: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza.”. Transitada em julgado, expeça-se o 
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necessário. 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, 26 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500861-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIANA DE SOUZA EURIPEDES (EXEQUENTE)

G. C. E. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os Embargos 

à Execução e HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela Fazenda 

Pública no valor de R$ 10.040,20 (dez mil e quarenta reais e vinte 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 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, 26 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001628-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução e HOMOLOGA-SE o valor apresentado na 

petição/planilha na quantia de R$ 1.669,44 (mil e seiscentos e sessenta e 

nove reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a atuação 

como defensor dativo Processo 5001-94.2015.811.0086 (cód. 90059), em 

trâmite na Comarca de Nova Mutum. Intime-se a parte 

exequente/embargada para que apresente o título original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Oficie-se o Juízo da 1º Vara da Comarca de 

Nova Mutum acerca da presente decisão. 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, 27 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: 0501094-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUTEMAR CARDOSO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-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 IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução e HOMOLOGA-SE o crédito referente ao valor bruto 

de R$ 4.178,40 (quatro mil e cento e setenta e oito reais e quarenta 

centavos), constante na Certidão de Crédito nº 9.9.092.661-3, 

excluindo-se o correspondente a honorários advocatícios no valor de R$ 

626,76 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), 

acrescido 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[1], ambos a partir da citação. Intime-se a parte 

embargada/exequente para que apresente o título original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. 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, 27 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505257-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução e HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela parte 

embargada/exequente no valor de R$ 7.165,77 (sete mil e cento e 

sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. 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, 27 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001193-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor apresentado pela 

parte exequente na quantia de R$ 22.497,30 (vinte e dois mil e 

quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos), correspondente a 

a t u a ç ã o  c o m o  d e f e n s o r  d a t i v o  n o s  P r o c e s s o s 

5001-1263-20.2014.811.0091 (cód. 65392), 1062-04.2009.811.0091 (cód. 

37948), 71-18.2015.811.0091 (cód. 66414), , em trâmite na Comarca de 

Nova Monte Verde. Oficie-se ao Juízo que arbitrou os honorários 

advocatícios informando sobre a presente decisão. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Oficie-se o Juízo da Comarca de Nova Monte 

Verde acerca da presente decisão. 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, 27 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: 1002733-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Aristides Salles de Souza (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 05/04/2018, Hora: 08:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão Vistos, etc. Verifica-se que o requerido 

Benedito Aristides Salles de Souza não foi citado. Designe-se nova 

sessão de conciliação e promova-se a citação da parte requerida, por 

oficial de justiça, no endereço indicado no Id. 10482656. Intimem-se as 

demais partes. 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: 1003159-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 05/04/2018, Hora: 09:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002328-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO SANTANA MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 05/04/2018, Hora: 09:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Defere-se o pedido de ID 

10997467, devendo a secretaria realizar a redesignação da audiência de 

conciliação. Intime-se as partes. 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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819754 Nr: 2826-51.2016.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON APARECIDO RODRIGUES NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CRISTIANE DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 13419

 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 retirar, mediante recibo nos 

autos, a certidão de óbito expedida, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008023-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTIDONIO MARCELINO DAMIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11382717.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008872-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas de ID's 

11382645 e 11408105 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009979-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA PATRICIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11570063.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000370-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1000093-61/2017 

Ação: Monitória Autor: Nelson Vigolo. Réu: Casarim Insumos Agrícolas 

Ltda. Vistos, etc. Pelo que se verifica a certidão de (fl.48), a ré fora 

devidamente citada e não apresentara defesa. Assim, com fulcro no inciso 

II e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado para 

apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 05 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002454-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LOPES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (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)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a perícia designada 

para o dia 6 de março de 2018, às 14:20 horas, no consultório situado na 

Rua Acyr de Resende de Souza E Silva , 1962, Bairro Vila Birigui, 

Rondonópolis - MT.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001304-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MVS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001304-35.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Inbrands S.A. Executados: MVS Comércio de Confecções Ltda Me. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.10870757), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001992-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PATRIK CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a perícia designada 

para o dia 6 de março de 2018, às 14:25 horas, no consultório situado na 

Rua Acyr de Resende de Souza E Silva , 1962, Bairro Vila Birigui, 

Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MARTINS FAVORETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a perícia designada 

para o dia 06/03/18, às 14:00 horas, no consultório situado a Rua: Acyr de 

Resende de Souza E Silva , 1962 Bairro Vila Birigui, Rondonópolis - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 878552 Nr: 9757-36.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR CEZAR PRIORI, TANIA JANETE PRIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:GO/4915, BRUNO PALHARINI - OAB:50712, FABIANA DE FREITAS 

LOPES - OAB:43066, LUCAS PRADO DE MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos advogados dos embargantes para que, no prazo de 15 (qunze), 

ofereçam réplica à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406733 Nr: 2477-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 Do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do(a)Oficial(a) de Justiça nos autos de Carta Precatória- 

Código71356, por meio do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432351 Nr: 1016-51.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO GRANDE RENT A CAR LTDA ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente “Ação de Indenização por Ato 

Ilícito c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes”, promovida por RIO 

GRANDE RENTA CAR LTDA-ME, em desfavor de KAROLINE DE OLIVEIRA 

GARCIA LUSTOZA, com qualificação nos autos, para condená-la ao 

pagamento da importância de R$ 8.540,00 (Oito mil, quinhentos e quarenta 

reais), referente à locação do veículo; e, R$ 18.736,00 (dezoito mil, 

setecentos e trinta e seis reais), devendo incidir juros de mora – 1% ao 

mês - a partir da citação e correção monetária – INPC – a contar do fato.. 

Condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser cert i f icado, arquive-se.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Roo-Mt., 17 de novembro de 2017.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740683 Nr: 2430-45.2014.811.0003

 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 PEIXOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:OAB/PR 41.766, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 

52.997

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano 

Moral’, promovida por MARIA PEIXOTO DA SILVA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de MÓVEIS ROMERA LTDA e LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA (BANCO BRADESCO S.A), com qualificação nos autos, 

bem como condenar as rés de forma solidaria ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE), 

ambos a contar desta decisão, ratificando a decisão de 

(fl.30/31)Condeno-as, também, de forma solidaria as rés ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sob o valor da condenação.Diante da petição e documentos de 

fls.81/111, promova-se a retificação do polo passivo.Transitada em 

julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 30/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815619 Nr: 1437-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1437-31.2016.8111.0003

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S/A

Ré: Rodrigo Araújo da Cunha & Cia Ltda EPP.

Vistos, etc.

Da análise detida dos autos, verifica-se que fora decretada falência da 

empresa ré nos autos de nº15737-66.2014.811.0003 (Código – 764819), 

conforme (fl.112 – Ofício nº476/2017).

In casu, considerando-se que com a elevação da Comarca à Entrância 

Especial houve a especialização das Varas, impor-se-ia a redistribuição 

dos feitos à Vara competente, haja vista trata-se de competência 

absoluta.

 Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do art. 

4º, do Provimento n.? 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado 

de Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente a 4ª Vara Cível têm 

competência privativa para processar e julgar os processos de falência. 

(destaquei)

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos à Quarta Vara Cível da 

presente Comarca, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 11 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.: 843995 Nr: 9702-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, NELSON 

JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, CARLOS ERNESTO AGOSTIN, CARLOS 

ERNESTO AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTHE NAVARRO - 

OAB:315.245/SP, EDUARDO GUIMARÃES WANDERLEY - 

OAB:285.314/SP, NATALIA YAZBEK ORSOVAY - OAB:345.301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 CGJ 

Impulsiono o feito para intimação do advogado do autor, para ciência do 

despacho de fls. 78/79, "(...)Assim, considerando a inexistência de 

qualquer informação nos autos que possa evidenciar a suspeita de 

ocultação por parte do requerido, requisito indispensável para 

intimação/citação por hora certa, INDEFIRO o pedido de fls. 

73/75.INTIME-SE, novamente, o autor, para as providências que entender 

necessárias, no prazo legal.

 Desde já, caso requerida nova citação, DEFIRO o pedido, cujas diligências 

deverão ser cumpridas nos moldes constantes no artigo 212, do CPC. E, 

constatando o Oficial de Justiça incumbido da diligência, que há SUSPEITA 

DE OCULTAÇÃO, deverá o Meirinho confeccionar certidão detalhada, 

promovendo com a CITAÇÃO POR HORA CERTA, nos moldes do que 

dispõe o artigo 252, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002027-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. SILVA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002027-54.2017 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autor: W 

F Silva Comércio Me. Representante: Wilson Fernandes da Silva. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... W F 

SILVA COMÉRCIO ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a 
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defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o pleito 

reconvencional de (id.9915975, pág. 22), hei por bem em condicionar seu 

recebimento, ao pagamento das custas processuais, as quais deverão 

ser recolhidas pela ré no prazo de (10) de dias, sob pena de 

desconsideração do pedido. De outro ponto, com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 

de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE LIMA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR RODRIGO NUNES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001299-13.2017 Ação: Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais 

Autor: Lucas José de Lima Camargo. Réu: Heitor Rodrigo Nunes de Souza. 

Vistos, etc... Considerando que a parte não manifestou interesse na 

redesignação da audiência conciliatória e ante a impossibilidade da citação 

pessoal do réu, hei por bem em determinar o prosseguimento do feito e, 

via de consequência, defiro o pedido formulado no (id.10941955), 

devendo o réu ser citado por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Constem as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e após dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, impugnar. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 31 de janeiro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002777-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002777-56.2017 Ação: Reparação de Danos c/c Lucros Cessantes e 

Dano Moral Autor: Antônio Cesar Scheffer. Ré: Concessionária Rota do 

Oeste S.A. Vistos etc... ANTÔNIO CESAR SCHEFFER, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 

de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001992-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PATRIK CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001992-94.2017 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: William Patrik Chagas. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos em correição... WILLIAM PATRIK CHAGAS, 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 (fls.96/252), 

arguindo preliminares, e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou 

a defesa às (fls.254/256), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: A ré, 

alega em sede de preliminar que fora realizada a liquidação do sinistro em 

questão, com o pagamento administrativo da indenização, referente à 

invalidez parcial constatada à época e segundo o percentual da perda da 

capacidade aplicada ao caso, tendo a parte autora outorgado plena, rasa, 

geral, irrevogável e irretratável quitação, 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 jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. LEI Nº 8.441/1992 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. I - Conforme 

entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, admite-se que 

decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras 

peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de 

trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Precedentes 

(REsp 1399997/AM). II - A legislação em vigor, acerca do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, determina que a indenização é devida mediante simples prova do 

acidente, cobrável de qualquer das seguradoras participantes do 

convênio estabelecido entre elas, mesmo com relação aos veículos sem 

seguro, e a correção monetária flui desde o evento. III - 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. IV - Conheço do recurso e, 

no mérito, dou provimento.” (TJ-AM - APL: 06044347020158040001 AM 

0604434-70.2015.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 14/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/03/2016) (Grifo nosso) No mesmo diapasão, colaciono o julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PRELIMINARES 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – 

INVALIDEZ PEMANENTE COMPROVADA - LAUDO MÉDICO – PROVA DA 

INCAPACIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE – 

TABELA DE CÁLCULO DE INVALIDEZ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. 

O seguro DPVAT é devido com a simples prova do acidente, somado ao 

laudo que comprove a incapacidade da vítima. 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 o grau de sua invalidez permanente. 3. É pacífico 

nos tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes 

que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92. 4. Em 

caso de invalidez parcial, o valor indenizatório do seguro obrigatório é 

proporcional à lesão, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74.” 

(Ap 690/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015, 

TJMT) (Grifo nosso) 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. Aduz ainda, 

que o comprovante de residência do autor encontra-se em nome de 

terceiro, porém, não vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, uma 

vez que o artigo 319, inciso II do CPC impõe tão somente que a inicial 

indique o domicílio e a residência do autor e do réu, silenciando acerca da 

necessidade da comprovação formal desses elementos. Ademais, o 

documento acostado pela parte autora à (fl.58) é suficiente, haja vista que 

o comprovante de residência está em nome de sua genitora. Nestes 

termos, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO QUE 

OBSTA O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - PROVA DO ACIDENTE E 

DANO DECORRENTE COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO QUE SERÁ 

REALIZADO NA FASE DE INSTRUÇÃO - DESNECESSÁRIO NO ATO DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 282 DO CPC - SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. "A extinção do processo por ausência 

de laudo médico ofende o direito de acesso à justiça. Quando presentes 

outros documentos hábeis à demonstração da ocorrência do acidente e 

existência de sequelas é desnecessária a juntada de laudo para a 

propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, pois a constatação 

da invalidez pode ser averiguada através de perícia judicial na fase 

probatór ia. "  (TJ-RO -  APL:  00131068320138220002 RO 

0013106-83.2013.822.00021ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo 

publicado no Diário Oficial em 13/06/2014.) "É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. Ademais, a autora 

esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até 

prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela 

requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que "a 

não apresentação do comprovante de residência não enseja a extinção do 

processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de 

constituição de desenvolvimento válido e regular do processo" (TRF-1 APL 

AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011). (...).(Ap 140280/2015, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016, 

TJMT) (Supressão nossa) Por tais argumentos, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (fl.108), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$900,00 (novecentos 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, 28 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNDY DYONNY CARLOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOS SANTOS TAVARES OAB - MT21028/O (ADVOGADO)
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NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002718-68.2017 Ação: Cobrança de Seguro Dpvat Autor: Kenndy 

Dyonny Carlos Silva. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... KENNDY DYONNY CARLOS SILVA, 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: Não há preliminares. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.9778159 - pág.17), 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, 31 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MARTINS FAVORETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001432-55.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Cesar 

Martins Favorete. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... CESAR MARTINS FAVORETE, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente 

citada, apresentou contestação e documentos (fls.77/97), e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou as alegações às (fls.99/102), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Não há preliminares. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (fl.93), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$900,00 (oitocentos 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, 02 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006979-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006979-76.2017 Ação: Execução Exequente: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Executado: Eric Shalon Souza do Nascimento. Vistos, 

etc... BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação no (id.10654117), 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 BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de ERIC SHALON SOUZA DO 

NASCIMENTO, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, 

em consonância com o disposto no artigo 90 do CPC. Façam as baixas 

necessárias. Considerando que a parte renunciou ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO LAURO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003331-88.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Cassio Lauro da Silva. Vistos, etc... 

OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de CASSIO LAURO DA SILVA, devidamente qualificado, 

requereu a desistência da ação no (id.10343816), 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 OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de CASSIO LAURO DA SILVA, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, em consonância com o 

disposto no artigo 90 do CPC. Façam as baixas necessárias. Transitada 

em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008150-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LEONARDO DE CASTRO PILLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008150-68.2017.8.11.0003 AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. RÉU: IGOR LEONARDO DE CASTRO PILLA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. em 

desfavor de IGOR LEONARDO DE CASTRO PILLA , ambos devidamente 

qualificados na exordial. De início, DETERMINO que a parte autora 

comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo 

Civil. Superada a irregularidade supramencionada, 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). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, 

às 16h, 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, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008075-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA REIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS, 31 de janeiro de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

patrono da parte autora, para no prazo legal, MANIFESTAR acerca do AR 

recebido por terceiro que não a parte requerida (ID 11117535), devendo, 

para tanto, REQUERER o que entender de direito. Processo: 

1008075-29.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 191.886,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: N C 

IMOVEIS LTDA Parte Ré: RÉU: RITA DE CASSIA REIS OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000641-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000641-86.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: JOSE LUIZ CORREA 

EXECUTADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos etc. O feito 

adentrou na fase de cumprimento de sentença. Promova-se às alterações 

necessárias no sistema. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito estabelecido na sentença, 

sob pena de ser o valor acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento, tudo consoante artigo 523 e 

seguintes do CPC/2015. Não efetuado tempestivamente o pagamento, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. Tudo cumprido, não havendo manifestação do 

devedor, intime-se o exequente a se manifestar em 05 (cinco) dias, e 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005689-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIMA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005689-26.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSE DIMA PAULINO RÉU: 

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Vistos etc. Considerando que parte 

requerida não havia sido citada e intimada para comparecer ao ato, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março de 

2018, às 14h30min. Cite-se a parte requerida no novo endereço indicado 

no ID 10042028, informando a data da audiência ora designada e fazendo 

constar as advertências proferidas na decisão de ID 9549126. Expeça-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001406-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIAS FRANCISCO PINHEIRO (EXECUTADO)

LUCIANE ALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001406-91.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: MELISSA CRISTINA PRETEL 

BERNARDELLI EXECUTADO: LUCIANE ALVES - ME, NEIMIAS FRANCISCO 

PINHEIRO Vistos etc. DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que este 

Juízo diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis 

(BACENJUD/INFOJUD), para tentativa de localização do endereço da parte 

demandada, providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, 

parte final do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço idêntico 

a um daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por correio ou 

oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante artigo 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo da 

parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/2007/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 
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Civil/2015. Às providências, e conclusos. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002919-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL BARBOSA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002919-94.2016.8.11.0003 AUTOR: MACIEL BARBOSA DOS REIS RÉU: 

OI S.A Vistos etc. 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000702-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SOARES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000702-78.2016.8.11.0003 AUTOR: JEFERSON SOARES ALVES RÉU: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Não obstante tenha o autor 

expressamente dispensado a produção de provas, conforme petitório 

retro, em que pugna pelo julgamento antecipado da lide, certo é que deve 

ser oportunizado à parte ré que se manifeste a respeito do seu interesse 

em produzi-las neste feito, sob pena de ensejar possível alegação de 

nulidade futuramente. Assim, intime-se a parte requerida a fim de que se 

manifeste sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 

(quinze) dias. Em caso positivo, deverá a requerida 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004362-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004362-46.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EXECUTADO: ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME 

Vistos etc. Antes de analisar o pedido de citação por edital formulado no 

ID 11381584, diante da impossibilidade de localização da parte demandada 

noticiada na certidão de ID 10866949, tenho por bem determinar que este 

Juízo diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis 

(BACENJUD/INFOJUD), para tentativa de localização do endereço da parte 

demandada, providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, 

parte final do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço idêntico 

a um daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por correio ou 

oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante artigo 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo da 

parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/200/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004282-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LONGUINALDO LEONEL DA SILVA (AUTOR)

MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA DA SILVA (RÉU)

EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA (RÉU)

SONIA MARIA HESPANA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004282-82.2017.8.11.0003 AUTOR: MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA 

SILVA, LONGUINALDO LEONEL DA SILVA RÉU: EDIVALDO FARINELI 

OLIVEIRA, ANTONIO CORREA DA SILVA, SONIA MARIA HESPANA DA 

SILVA Vistos etc. Considerando que parte requerida não havia sido citada 

e intimada para comparecer ao ato, REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março de 2018, às 10h. Citem-se os 

demandados nos endereços indicados no ID 9946073, por meio de Oficial 

de Justiça, informando a data da audiência ora designada e fazendo 

constar as advertências proferidas na decisão de ID 9212425 Expeça-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002697-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGINO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

CEMILIANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002697-92.2017.8.11.0003 AUTOR: IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA 

- ME RÉU: HIGINO OLIVEIRA ALVES, CEMILIANGELA OLIVEIRA DOS 

SANTOS Vistos etc. Considerando que parte requerida não havia sido 

citada e intimada para comparecer ao ato, REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO para o dia 21 de março de 2018, às 16h. Cite-se a parte 

requerida no endereço indicado na exordial, por meio de Oficial de Justiça, 

após às 17h, conforme postulado no ID 9838424 - Pág. 1, informando a 

data da audiência ora designada e fazendo constar as advertências 

proferidas na decisão de ID 8765285. Em caso de diligência negativa, 

desde já autorizo a tentativa de citação do requerido HIGINO OLIVEIRA 
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ALVES no endereço do seu local de trabalho, indicado no ID 9838424 - 

Pág. 2. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003797-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE RODRIGUES BERTO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003797-82.2017.8.11.0003 AUTOR: REINALDO NUNES CORDEIRO 

JUNIOR RÉU: LUCINEIDE RODRIGUES BERTO Vistos etc. Considerando que 

parte requerida não havia sido citada e intimada para comparecer ao ato, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março de 

2018, às 10h30min. Cite-se a parte requerida no endereço indicado na 

exordial, por meio de Oficial de Justiça, informando a data da audiência ora 

designada e fazendo constar as advertências proferidas na decisão de ID 

8802768. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003307-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR PEDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003307-60.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JONIR PEDRO RIBEIRO Vistos etc. Considerando que parte 

requerida não havia sido citada e intimada para comparecer ao ato, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março de 

2018, às 11h. Cite-se a parte requerida no endereço indicado no 

10921799, por meio de Oficial de Justiça, informando a data da audiência 

ora designada e fazendo constar as advertências proferidas na decisão 

de ID 9450265. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812377 Nr: 251-70.2016.811.0003

 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: ANTONIO DE SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Numeração: 251-70.2016.811.003 - Código 812377 – Parte autora: 

Antônio de Souza Reis – Parte Requerida: Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S/A - INTIMAÇÃO A DRº LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES CANO - AOB – MT 8506 A, representando o polo 

passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas no valor de R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta 

e cinco centavos) e taxas no valor R$ 126,39 (Cento e vinte e seis e trinta 

e nove centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 

461,84 (custa e taxas: 335,45+126,39 = 461,84) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 817472 Nr: 2040-07.2016.811.0003

 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: ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV- EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Numeração: 2040-07.2016.811.003 - Código 817472 – Parte autora: 

Alexandro Aparecido da Silva – Parte Requerida: Claro Tv – Embratel 

Tvsat Telecomunicações Ltda - INTIMAÇÃO AO DRº EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - AOB – MT 13.431-B representando o polo 

passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas no valor de R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta 

e cinco centavos) e taxas no valor R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e 

vinte e dois centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de 

R$ 462,67 (custa e taxas: 335,45+127,22 = 462,67) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 351531 Nr: 13916-23.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMED KHALIL ZAHER - 

OAB:4778

 Numeração: 13916-23.1997.811.003 - Código 351531 – Parte autora: 

Zaher & Cia Ltda e Ali Khalil Zaher – Parte Requerida: Eliseu Reis Duarte - 

INTIMAÇÃO A DRº MOHAMED KHALIL ZAHER - AOB – MT 4778, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 362,10 (Trezentos e sessenta e 

dois reais e dez centavos) e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 

161,40, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar 

a competente guia de recolhimento no site do www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, 

conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 
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Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 437575 Nr: 6243-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SANTA CLARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 731/741, bem com, da certidão de fl. 743.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736803 Nr: 16070-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACACIO RODRIGUES MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Numeração: 16070-52.2013.811.003 - Código 736803 – Parte autora: 

Acácio Rodrigues Martello – Parte Requerida: Cemat – Centrais Elétricas 

Matogrossenses s/a - INTIMAÇÃO AO DRº MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - AOB – MT 3.127-A representando o polo passivo, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas no valor de 

R$ 344,61 (Trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um 

centavos) e taxas no valor R$ 126,39 (cento e vinte e seis reais e trinta e 

nove centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 

471,00 (custa e taxas: 344,61+126,39 = 471,00) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 139,35, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805426 Nr: 16449-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALETEIA VANESSA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 141, 

a seguir: "Vistos em correição. De início, tenho por bem designar audiência 

de tentativa de conciliação, providência essa, aliás, que deve ser 

estimulada pelo Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos 

previstos expressamente no Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 

3º, 139, V, e 165 e seguintes). Assim, considerando que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, e tendo em vista, ainda, a 

possibilidade de solução consensual deste conflito, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 19 de março de 2018, às 14h. Intimem-se 

as partes para que compareçam acompanhadas de seus advogados. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 8731-72.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIO PERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da intimação de fl. 298, sem manifestação 

por parte do Exequente. Certifico por fim 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 Exequente para que, no prazo 

legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, postulando o 

que entender de direito, face ao decurso de prazo de fl. 298, sob pena de 

extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 102452 Nr: 579-59.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS 

CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 579-59.2000.811.003 - Código 102452 – Parte autora: Banco 

Santander Banespa s/a – Parte Requerida: Distribuidora de Frutas e 

Verduras Centro Oeste Ltda - INTIMAÇÃO AO DRº KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE ALVES PINTO - AOB – MT 6.294-B representando o polo 

ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

no valor de R$ 76,60 (Setenta e seis reais e sessenta centavos) e, com o 

Cartório Distribuidor no valor de R$ 48,80, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

– PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar 

depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 447256 Nr: 2435-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Numeração: 2435-72.2011.811.003 - Código 447256 – Parte autora: 

Fabrícia Magalhães da Silva – Parte Requerida: Banco do Brasil S/A - 
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INTIMAÇÃO AO DRº SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB-MT 14.258-A e 

DR. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB – MT 19.081-A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 335,45 (trezentos e 

trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e taxas judiciárias no 

valor R$ 126,31 (cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos), sendo 

o débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 461,76 (custa e taxas: 

335,45 + 127,09 = 462,54) e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 

54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, 

conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741425 Nr: 2942-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CAVALIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO JR. - 

OAB:4838-A/MT, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Numeração: 2942-28.2014.811.0003 - Código 741425 – Parte autora: 

Anhanguera Educacional Ltda – Parte Requerida: Monica Cavalier - 

INTIMAÇÃO AO DRº DANIELA CABETTE DE ANDRADE - AOB – MT 9889-B 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos) e taxas no valor R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos), sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor total de R$ 462,67 (custa e taxas: 335,45+127,22 = 

462,67) e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo 

que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

– PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar 

depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816162 Nr: 1614-92.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE 

ARAUJO

 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

 Numeração: 1614-92.2016.811.0003 - Código 816162 – Parte autora: 

Alessandre Richellyy Wainberg Pacifico de Araujo – Parte Requerida: 

Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - INTIMAÇÃO AO DRº 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - AOB – MT 8506-A representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas no valor de R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta 

e cinco centavos) e taxas no valor R$ 126,39 (cento e vinte e seis reais e 

trinta e nove centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de 

R$ 461,84 (custa e taxas: 335,45+126,39 = 461,84) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 09 de maio de 2018, às 09h.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 271.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439411 Nr: 8078-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO MEDEIROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Destarte, nesses termos, CONFIRO ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada às fls. 328/331, reconhecendo 

o alegado excesso de execução.À luz de todo o exposto, via de 

consequência, DEFIRO desde logo A LIBERAÇÃO, em favor do credor, do 

valor incontroverso, qual seja, o quantum de R$ 49.726,27 (quarenta e 

nove mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), por meio 

da expedição de alvará, devendo ser observada, se for o caso, a 

necessidade de procuração com poderes para receber e dar quitação 

pelo peticionário.No mais, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

apresentar cálculo da atualização do débito, em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos na sentença, em 05 (cinco) dias. A seguir, 

intime-se o executado para ciência dos cálculos, e eventual manifestação 

no mesmo prazo.Tudo cumprido, conclusos para deliberação sobre a 

liberação do remanescente devido (atualização) em favor do credor, e 

liberação do remanescente (excesso) em favor do devedor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 806481 Nr: 16834-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHETLEN DAIANE MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA DALLA COSTA ALVES 

- OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT
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 Numeração: 16834-67.2015.811.0003 - Código 806481 – Parte autora: 

Khetlen Daiane Martin – Parte Requerida: Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro Dpvat s/a - INTIMAÇÃO AO DRº RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - AOB – MT 8.184-A representando o polo passivo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas no valor 

de R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos) e taxas no valor R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e 

dois centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 

462,67 (custa e taxas: 335,45+127,22 = 462,67) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 432910 Nr: 1574-23.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ALVES DA SILVA, SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A.

Ressai dos autos que o banco executado realizou o depósito judicial da 

importância de R$ 22.489,28 (vinte dois mil quatrocentos e oitenta e nove 

reais e vinte e oito centavos), a título de garantia do juízo, objetivando o 

efeito suspensivo a impugnação que futuramente seria apresentada, 

consoante se vê às fl. 217/220.

Todavia, no petitório de fl. 222/223, o executado apenas expôs o 

cumprimento integral da obrigação.

Ademais, inexiste no Sistema Apolo qualquer alerta de peças a ser 

juntadas ao feito. Deste modo, observo que o executado deixou 

transcorrer o prazo “in albis” para apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Com efeito, defiro o petitório de fl. 224/226, devendo ser providenciado o 

necessário ao levantamento do quantum depositado às fl. 218, 

expedindo-se alvará observando os dados bancários indicados às fl. 225.

Ante o exposto, considerando o depósito do valor integral devido pela 

parte demandada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Em seguida à expedição e assinatura do alvará, nada mais havendo 

pendente nos autos, arquivem-se os autos definitivamente os autos, com 

as baixas necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777701 Nr: 5333-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA, NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO COZER, ALBERTO TIRLONI, NELCI 

TEREZINHA TUNI TIRLONI, RAYF ROBERTO TIRLONE, CLAUDINEI CARLOS 

PESSATO, CERES AGROCOMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N. 5333-19.2015.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA e BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA e NELSON JOSÉ VIGOLO

EXECUTADO(A,S): ADALBERTO TIRLONI e CASSIANA CANDIDO DA 

SILVA TIRLONI e CARLOS ALBERTO COZER e CLAUDINEI CARLOS 

PESSATO e CERES AGROCOMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI e 

ALBERTO TIRLONI e NELCI TEREZINHA TUNI TIRLONI e RAYF ROBERTO 

TIRLONE

CITANDO(A,S): CERES AGROCOMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 17.882.961/0001-70, 

na pessoa de seu REPRESENTANTE LEGAL.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.643.441,51

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), a 

empresa CERES AGROCOMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, 

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 que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do 

CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da expiração do 

prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 

EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, 

do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

a parte exequente alega ter firmado junto à parte executada, na data de 

06.10.2014, um “Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de 

Dívidas e Outras Avenças”, com pagamento previsto para a data de 

28.02.2015; QUE, a dívida em moeda nacional confessada pelos 

executados é no valor de R$ 7.331.199,26 (sete milhões, trezentos e trinta 

e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos); QUE, foi 

paga a importância de R$ 3.621.374,96 (três milhões, seiscentos e vinte e 

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos); 

QUE, são credores dos executados do valor de R$ 4.643.441,51 (quatro 

milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um 

reais e cinquenta e um centavos). Dá à causa o valor de R$ 4.643.441,51 

(quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta 

e um reais e cinquenta e um centavos).”

DESPACHO: Vistos em correição. DEFIRO o pedido de fls. 204/205, no 

tocante à citação por edital da empresa executada CERES 

AGROCOMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, visto que preenche os 

requisitos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil, em face do teor 

da certidão cuja cópia consta de fls. 210. Cite-se aludida parte demandada 

por edital, observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo 

do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Sem prejuízo dessas 

providências, certifique-se quanto às citações dos demais executados, 

intimando-se a parte exequente, na sequência, a requerer o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias, e conclusos. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 
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CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 5.623.840,41 (cinco milhões, seiscentos e 

vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos)

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

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 : 

1000455-29.2018.8.11.0003 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT REQUERIDO: CARLOS EDUARDO BORRI Vistos etc. Por 

motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para jurisdicionar nos autos ora 

em exame, consoante permissivo contido no artigo 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Encaminhe-se o feito ao substituto legal desta 

magistrada. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000423-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVAL JOSE DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

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 : 

1000423-24.2018.8.11.0003 REQUERENTE: DERNIVAL JOSE DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizado por DERNIVAL 

JOSE DOS SANTOS FILHO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, com base na sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos 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 99 Telexfree; 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 99 Telexfree; 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 não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$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 da 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 montante 

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). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, 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. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000444-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIO CANDIDO CAMARGO (REQUERIDO)

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 : 

1000444-97.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARCIO CANDIDO CAMARGO Vistos etc. CUMPRA-SE 

conforme deprecado. Após, devolva-se à Comarca de origem, 

consignando nossas homenagens e adotando-se as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000508-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI PEREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDO ROMIO OAB - SP201463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÍCERO DONO DA LOJA (REQUERIDO)

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 : 

1000508-10.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MAGALI PEREIRA DO PRADO 

REQUERIDO: CÍCERO DONO DA LOJA Vistos etc. De início, DETERMINO 

que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas 

judiciais pertinentes à distribuição da missiva, no prazo legal. Superada a 

irregularidade supramencionada, CUMPRA-SE conforme deprecado. Após, 

devolva-se à Comarca de origem, consignando nossas homenagens, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000442-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1000442-30.2018.8.11.0003 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIO MOREIRA DA SILVA 

Vistos etc. Em tempo, observo que a parte autora atribuiu à causa o valor 

de R$1.967,31 (mil e novecentos e sessenta e sete e trinta e um 

centavos.), quantum esse, evidentemente, incompatível com o benefício 

econômico pretendido e destoante da disposição legal contida no artigo 

292, II, do Novo Código de Processo Civil. De outro lado, nos termos do art. 

292, § 3°, do CPC/15, é certo que pode o juiz de ofício alterar o valor da 

causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Trata-se de 

questão de ordem pública, a qual, por conseguinte, pode ser suscitada em 

qualquer momento processual, portanto. Nesse sentido, colha-se o julgado 

seguinte: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE AD USUCAPIONEM. AUSÊNCIA DE 

PROVA. REQUISITOS NÃO-PREENCHIDOS. VALOR DA CAUSA. 

ALTERAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O valor da causa, por 

evidente, é de matéria de ordem pública, tendo implicações processuais 

relevantes, pelo que pode o magistrado, de ofício, modificá-lo." (TJMG; 

APCV 1.0003.09.029316-2/001; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 18/08/2016; 

DJEMG 26/08/2016). In casu, na petição de ID 11475815, o requerente 

informa que, para fins de purgação de mora, deverá ser considerado o 

débito atualizado no valor de R$ 7.731,81 (sete mil, setecentos e trinta e 

um reais e oitenta e um centavos). Nesse sentido, colha-se o seguinte 

julgado: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA DEVE EQUIVALER AO DÉBITO DO CONTRATO – RECURSO 

PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações 

avençadas e da notificação do devedor, configurado está o esbulho 

possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão. No 

prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida para recuperar o bem, não podendo se limitar às 

parcelas vencidas do contrato. Entendimento de acordo com o julgamento 

do RESP 1.418.593-MS, que firmou tese para efeitos do 543-C do CPC no 

tocante a purga da mora. Assim, deve o valor da causa ser 

correspondente ao proveito econômico almejado pelo autor, ou seja, o 

valor da dívida pendente, que equivale ao débito do contrato, e não ao 

valor integral deste. (TJ-SP, AI 22322788020168260000 SP 

2232278-80.2016.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 

04/04/2017, Julgamento 4 de Abril de 2017, Relator Paulo Ayrosa). Diante 

dessas razões, ALTERO DE OFÍCIO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM 

EXAME, agora fixado em R$ 7.731,81 (sete mil, setecentos e trinta e um 

reais e oitenta e um centavos), referente ao quantum correspondente ao 

proveito econômico perseguido, determinando que a parte autora recolha 

as custas de distribuição remanescentes em decorrência desta alteração, 

comprovando nos autos o aludido recolhimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, CPC/15). 

Proceda a Secretaria à retificação do valor da causa no sistema PJe. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005769-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (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 : 

1 0 0 5 7 6 9 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  A U T O R :  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Por meio da decisão de ID 9524980, foi determinado que a parte 

autora emendasse a inicial, no sentido de trazer aos autos a guia de 

recolhimento das custas e taxas judiciais e o respectivo comprovante de 

pagamento, o que foi devidamente cumprido no ID 9887522. Desse modo, 

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). Expeça-se mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento do débito em questão e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou 

apresente embargos à ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar 

no mandado que, se no referido prazo, não efetuar o pagamento ou 

oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo legal 

(art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001664-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (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 : 

1001664-67.2017.8.11.0003 AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VIDROS LTDA - ME RÉU: M A SOUZA SANTOS - ME, JOSE CARLOS 

ALVES Vistos etc. Por meio da decisão de ID 5888719, foi determinado 
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que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais, o que foi devidamente cumprido no ID 8750256. Diante das 

justificativas e documentos apresentados, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se houver comprovação da 

mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005596-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO NEIA DOS SANTOS (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 : 

1005596-63.2017.8.11.0003 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JOSE 

EDUARDO NEIA DOS SANTOS Vistos etc. Por meio da decisão de ID 

9527509, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no 

sentido de trazer aos autos a guia de recolhimento das custas e taxas 

judiciais e o respectivo comprovante de pagamento, o que foi devidamente 

cumprido no ID 10137591. Desse modo, 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). Expeça-se mandado para 

que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do débito em 

questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor atribuído 

à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à ação monitória 

(art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no referido prazo, 

não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o 

réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000444-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

LC E C ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (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 : 

1000444-34.2017.8.11.0003 AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VIDROS LTDA - ME RÉU: M A SOUZA SANTOS - ME, LC E C 

ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME, LAERTE DE OLIVEIRA COSTA 

Vistos etc. Por meio da decisão de ID 4819738, foi determinado que a 

parte autora emendasse a inicial, no sentido de comprovar a alegada 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais, o que foi devidamente cumprido no ID 7923269. Diante das 

justificativas e documentos apresentados, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se houver comprovação da 

mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001652-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

ANDERSON PINTO (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 : 

1001652-53.2017.8.11.0003 AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VIDROS LTDA - ME RÉU: M A SOUZA SANTOS - ME, ANDERSON 

PINTO Vistos etc. Por meio da decisão de ID 5888039, foi determinado que 

a parte autora emendasse a inicial, no sentido de comprovar a alegada 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais, o que foi devidamente cumprido no ID 8749948. Diante das 

justificativas e documentos apresentados, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se houver comprovação da 

mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004846-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L B MENDONCA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLICHERIA H.W. EIRELI - ME (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 : 

1004846-61.2017.8.11.0003 AUTOR: L B MENDONCA - ME RÉU: 

CLICHERIA H.W. EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por L M 

MENDONCA – ME em desfavor de CLICHERIA H. W. EIRELI - ME, ambos 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que a 

requerida teria protestado seu nome, em razão de um débito inexistente. 

Aduz que, mesmo sem ter relação jurídica com a requerente, a requerida 

restringiu seus dados cadastrais. Por conta de tais fatos, pleiteia a 

requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a 
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sustação dos efeitos do protesto sub judice. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 9525089, foi 

determinado que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de trazer 

aos autos a guia de recolhimento das custas e taxas judiciais e o 

respectivo comprovante de pagamento, o que foi devidamente cumprido 

no ID 9724016. 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). 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 o nome da autora encontra-se protestado por um débito 

que pode constituir cobrança indevida, em razão da alegada inexistência 

de relação jurídica. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos 

sofridos quando a empresa tem em seu nome registro de protesto, 

gerando restrições e óbices nas relações comerciais com seus 

fornecedores. 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 a expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e de 

Protesto de Títulos desta comarca, a fim de que suspenda os efeitos do 

protesto sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa 

diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 

dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. CONDICIONO o cumprimento da 

determinação supramencionada à consignação do valor apontado para 

protesto, a ser depositado pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme postulado no ID 9115809 - Pág. 17. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de março de 2017, 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, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005852-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

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 : 

1005852-06.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTIN 

REQUERIDO: DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos etc. 

Trata-se de ACÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por ALEXANDRE AUGUSTIN em desfavor de DAVID E ANICETO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Por meio da decisão de ID 9578562, foi determinado que a parte 

autora comprovasse a alegada insuficiência de recursos para pagamento 

das custas e despesas processuais. Em cumprimento à determinação 

supramencionada, a parte autora trouxe aos autos os documentos de ID 

10281668 e seguintes. Contudo, verifico que os documentos acostados 

aos autos não se prestam a comprovar a impossibilidade de que a autora 

efetue o recolhimento das custas e despesas processuais, não obstante 

a razoabilidade dos argumentos no sentido da maior dificuldade financeira 

atualmente para fazê-lo. Desse modo, por entender que não restou 

demonstrada sua insuficiência de recursos para a demandante arcar com 

as custas processuais, INDEFIRO a gratuidade pretendida. Por outro lado, 

entendo aplicável ao caso o disposto no artigo 98, § 6º, do Novo Código 

de Processo Civil: “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. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Assim, tenho por 

bem conceder à parte autora o direito ao parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciais iniciais, em 06 (seis) prestações mensais e 

sucessivas, de modo que a primeira parcela deverá ser recolhida e 

comprovada nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC) e 

consequente extinção do processo (artigo 485, inciso I e IV do NCPC). 

Superada a irregularidade supramencionada, 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). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de março de 

2018, às 15h, 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001657-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

MARINA LIMA DIAS (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 : 

1001657-75.2017.8.11.0003 AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VIDROS LTDA - ME RÉU: M A SOUZA SANTOS - ME, MARINA LIMA 

DIAS Vistos etc. Por meio da decisão de ID 5888165, foi determinado que a 

parte autora emendasse a inicial, no sentido de comprovar a alegada 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais, o que foi devidamente cumprido no ID 8750570. Diante das 

justificativas e documentos apresentados, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se houver comprovação da 

mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001879-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI RODRIGUES MOURA - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GR TRANSPORTE DE CARGA LTDA - ME (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 : 

1001879-43.2017.8.11.0003 AUTOR: NEUCI RODRIGUES MOURA - ME 

RÉU: GR TRANSPORTE DE CARGA LTDA - ME Vistos etc. Compulsando o 

feito em exame, observo que se trata de AÇÃO DE COBRANÇA, tendo 

sido o feito endereçado ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta Comarca. 

Consigno que este juízo determinou que a parte autora emendasse a 

petição inicial para comprovação do recolhimento das custas e taxas 

judiciais, acreditando ter havido equívoco/erro material no endereçamento 

apresentado pelo autor, vez que as ações pertinentes ao Juizado 

Especial, nesta Comarca, são distribuídas em plataforma distinta 

(PROJUDI) e não no sistema PJe. Desse modo, em razão das alegações 

apresentadas no petitório de ID 7356513, equivocada a distribuição do 

processo junto a esta Vara Cível, o que sequer pretendeu o autor, pelo 

que se vê. Por outro lado, o sistema PJE ainda não está implantado no 

Juizado Especial desta Comarca, que recebe as ações e as processa via 

sistema PROJUDI. Desse modo, intime-se o procurador do autor para que 

tome conhecimento do acima narrado e, caso queira, distribua a ação junto 

ao Juizado Especial. A seguir, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004515-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREDES HONORATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

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 : 

1004515-79.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JUAREDES HONORATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: LONTANO TRANSPORTES LTDA, YARA BRASIL 

FERTILIZANTES S/A, ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. Vistos etc. 

Compulsando o feito em exame, observo que se trata de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANO MORAL, tendo sido o feito endereçado 

ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta Comarca. Desse modo, equivocada a 

distribuição do processo junto a esta Vara Cível, o que sequer pretendeu 

o autor, pelo que se vê. Por outro lado, o sistema PJE ainda não está 

implantado no Juizado Especial desta Comarca, que recebe as ações e as 

processa via sistema PROJUDI. Desse modo, intime-se o procurador do 

autor para que tome conhecimento do acima narrado e, caso queira, 

distribua a ação junto ao Juizado Especial. A seguir, arquivem-se estes 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002528-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

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 : 

1002528-08.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA REQUERIDO: ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME 

Vistos etc. Considerando que parte requerida não havia sido citada e 

intimada para comparecer ao ato, REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março de 2018, às 08h30min. Cite-se a 

parte requerida no endereço indicado no ID 9130437, informando a data da 

audiência ora designada e fazendo constar as advertências proferidas na 

decisão de ID 7340459. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007500-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES ESTEVAM QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 : 

1007500-21.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EUDES ESTEVAM QUEIROZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EUDES ESTEVAM QUEIROZ em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em 

síntese, que é titular da UC n. 6/2568489-5 e que recebeu a fatura do mês 

de agosto/17, com vencimento para 20.09.2017, no valor de R$ 670,38 

(seiscentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Aduz que sempre 

consumia a média de R$ 18,00/19,00 ao mês e que foi surpreendido com a 

cobrança supramencionada, que afirma constituir cobrança excessiva. 

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 de sua Unidade 

Consumidora, bem como se abstenha de incluir seu nome no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da aludida cobrança. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Por equívoco na 

distribuição, o feito foi inicialmente remetido ao juízo da 2ª Vara de Família 

desta comarca, o qual declinou da competência, determinando a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor, para redistribuição a uma das Varas 

Cíveis desta Comarca, consoante ID 10231739. Vieram-me conclusos. 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 (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia 

das faturas dos meses anteriores à cobrança da fatura litigiosa, é certo 

que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do 

pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, 

haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência 

dependem de melhor apuração. Em que pese o fornecimento de energia 

elétrica seja serviço essencial, a configurar a urgência no atendimento, 

por ora, inexiste a probabilidade do direito invocado, notadamente em 

razão de as faturas dos meses anteriores à cobrança litigiosa perfazerem 

a média de R$ 20,00 (vinte reais), o que constitui, evidentemente, valor 

irrisório para uma Unidade Consumidora que é utilizada regularmente, de 
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modo que se torna temerária a concessão da tutela de urgência postulada, 

in casu. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

15 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 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005909-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DUMONT BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 : 

1005909-24.2017.8.11.0003 AUTOR: RAFAEL DUMONT BRAGA RÉU: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO 

RITO COMUM COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL ajuizada por RAFAEL DUMONT BRAGA em desfavor de 

TIM CELULAR S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor 

alega, em síntese, que a requerida teria lançado indevidamente seu nome 

nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. 

Assevera que desconhece tal dívida, sobretudo pelo fato de que é usuário 

dos serviços da requerida há longa data, e que, caso alguma conta 

estivesse inadimplida, sequer sua linha telefônica funcionaria, mormente 

observando a data de vencimento das supostas dívidas, que possuem 

mais de três anos. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela 

de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Por meio 

da decisão de ID 9746281, foi determinado que a parte autora emendasse 

a inicial, no sentido de comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Por meio do ID 10285814, 

a parte autora comprovou o recolhimento das custas processuais. 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). 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 pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome do 

autor pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

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, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação aos apontamentos sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de março de 

2018, às 13h, 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004076-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (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 : 

1004076-68.2017.8.11.0003 AUTOR: CHARLES PEREIRA DA SILVA RÉU: 

VALDEMAR MARRA DA FONSECA Vistos etc. Considerando que parte 

requerida não havia sido citada e intimada para comparecer ao ato, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março de 

2018, às 13h30min. Proceda-se à nova tentativa de citação da parte 

requerida no endereço indicado na exordial, por meio de Oficial de Justiça, 

conforme postulado, informando a data da audiência ora designada e 

fazendo constar as advertências proferidas na decisão de ID 8814334. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004706-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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 : 

1004706-27.2017.8.11.0003 AUTOR: ANDERSON FRANCISCO RÉU: 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Considerando 

que parte requerida não havia sido citada e intimada para comparecer ao 

ato, REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15 de março 

de 2018, às 14h. Cite-se a parte requerida no novo endereço indicado no 

ID 10225728, informando a data da audiência ora designada e fazendo 

constar as advertências proferidas na decisão de ID 9430733. Expeça-se 
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o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006351-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (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 : 

1006351-87.2017.8.11.0003 AUTOR: LUCAS RODER DE PAULA RÉU: 

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por LUCAS RODER DE PAULA em desfavor de 

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Por meio da decisão de ID 9948438, foi 

determinado que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de 

comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagamento das 

custas e despesas processuais. Por meio da petição de ID 10695863, a 

parte autora comprovou nos autos o recolhimento das custas e taxas 

judiciais. Desse modo, 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). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 15 de março de 2018, às 15h30min, 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, 31 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005933-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

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 : 

1005933-52.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JARBAS JOSE DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de JARBAS JOSE DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao réu um 

financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, 

relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus 

respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, que se 

encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado em 

suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. 

Por meio da decisão de ID 9724419, foi determinado que a parte autora 

emendasse a inicial, no sentido de trazer aos autos a guia de recolhimento 

das custas e taxas judiciais e o respectivo comprovante de pagamento, o 

que foi devidamente cumprido no ID 10267390. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 9622301), bem como a 

notificação da mora (ID 9622309). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Instrumento de 

Protesto, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002093-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO VOLPATO (REQUERIDO)

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 : 

1002093-34.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOS AUGUSTO 

VOLPATO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de MARCOS AUGUSTO 

VOLPATO, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor 

concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na 

inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as 

parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. Por meio da decisão de ID 6088800, foi alterado 

de ofício o valor atribuído à causa em exame, bem como determinado que 

a parte autora recolhesse as custas de distribuição em conformidade com 

aludida alteração, o que foi devidamente cumprido no ID 8168566. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

5881725), bem como a notificação da mora (ID 5881739). Por outro lado, 

há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Instrumento de 

Protesto, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 
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DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005935-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINO MORAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

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 : 

1005935-22.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SABRINO MORAES DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de SABRINO MORAES 

DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o 

autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente 

com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. Por meio da decisão de ID 11322633, foi 

alterado de ofício o valor atribuído à causa em exame, bem como 

determinado que a parte autora recolhesse as custas de distribuição em 

conformidade com aludida alteração, o que foi devidamente cumprido no ID 

11357092. É o breve relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual (ID 9622476), bem como a notificação da mora (ID 9622484). 

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do 

Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o caso é de se 

deferir liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do bem 

supramencionado. Assim, presentes os requisitos autorizadores que 

ensejaram o presente pedido, tendo em vista a demonstração da mora, 

conforme Instrumento de Protesto, tomando assim ciência dos débitos 

vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, 

autorizando que o veículo fique em depósito com pessoa a ser indicada 

pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o Requerente ou quem o 

mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel 

do bem. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, 

cite-se a parte ré para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004), bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a 

requisição de força policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, 

§2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000528-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KELLEN PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

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 : 

1000528-98.2018.8.11.0003 REQUERENTE: FABIANA KELLEN PEREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

FABIANA KELLEN PEREIRA BARBOSA em desfavor MAKING OF 

EVENTOS LTDA - ME, todos devidamente qualificados nos autos. A autora 

alega, em síntese, que é formanda do curso de Psicologia da UNIC - 

Campus Rondonópolis e que, na data de 02 de setembro de 2014, 

contratou com os colegas de sala junto à ré, um pacote de formatura. 

Aduz que a realização dos eventos mais importantes do pacote se daria 

no Centro de Eventos “IDEAS”, que seria exclusiva para a turma 

contratante. Afirma que pagou R$ 4.814,62 (quatro mil, oitocentos e 

quatorze reais e sessenta e dois centavos) em 42 (quarenta e duas) 

parcelas iguais de R$ 115,64 (cento quinze reais e sessenta e quatro 

centavos). Sustenta que se organizou para adimplir as parcelas 

antecipadamente, com o fito de juntar economias para adquirir convites 

extras, em virtude de seu numeroso círculo familiar e de amizades. Alega 

que cada um desses convites custaria o valor de R$ 119,00 (cento e 

dezenove reais). Ressalta que, embora no contrato tenha sido registrado 

que a disponibilidade de convites por contratante estaria limitada a 05 

(cinco), procurou os colegas que não adquiririam sua cota extra para que 

pudesse comprar o total de 20 (vinte) convites extras. Contudo, afirma 

que, em setembro/2017, a requerente e seus colegas foram procurados 

pelos representantes da ré, com a informação de que o contrato original 

sofreria importantes alterações, em virtude da desistência de alguns 

colegas, dentre as quais a alteração da data do baile e do local de 

realização dos eventos, a majoração do valor dos convites extras e a 

inclusão de outras turmas para participarem do mesmo evento. Por conta 

de tais fatos, pleiteia a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinado que a requerida cumpra as cláusulas contratuais 

integralmente e/ou disponibilize local apropriado que possa receber 

confortavelmente todos os convidados, mantendo o valor dos convites 

extras inalterados. 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. “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 (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Registre-se que a pretensão de que a demandada mantenha os efeitos do 

contrato anterior, deixando de alterar o lugar da realização evento e o 

valor dos convites extras, dentre outros pedidos, postulada liminarmente, 

em princípio e análise sumária, parece descabida em virtude da liberdade 

de contratação/aditamento contratual da demandada, eventualmente 

justificada pela desistência de formandos e outros fatores, o que poderia 

onerar excessivamente o contrato para uma das partes, de modo que as 

alterações seriam possíveis, a priori, havendo anuência da Comissão de 

formatura e/ou eventual representante da turma. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do contrato inicial e 
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dos comprovantes de pagamento, é certo que não há elementos seguros 

o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o 

que demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor 

apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 

22 de março, 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 : 

1004101-81.2017.8.11.0003 AUTOR: PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE 

ARAUJO RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por PEDRO 

AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO em desfavor de CONCESSIONARIA 

ROTA OESTE S.A, devidamente qualificados na exordial. Por meio da 

decisão de ID 9180510, foi determinado que a parte autora comprovasse a 

alegada insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais. Em cumprimento à determinação supramencionada, a parte 

autora trouxe aos autos os documentos de ID 9417685 e seguintes. 

Contudo, verifico que os documentos acostados aos autos não se 

prestam a comprovar a impossibilidade de que a autora efetue o 

recolhimento das custas e despesas processuais, não obstante a 

razoabilidade dos argumentos no sentido da maior dificuldade financeira 

atualmente para fazê-lo. Desse modo, por entender que não restou 

demonstrada sua insuficiência de recursos para a demandante arcar com 

as custas processuais, INDEFIRO a gratuidade pretendida. Por outro lado, 

entendo aplicável ao caso o disposto no artigo 98, § 6º, do Novo Código 

de Processo Civil: “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. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Assim, tenho por 

bem conceder à parte autora o direito ao parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciais iniciais, em 06 (seis) prestações mensais e 

sucessivas, de modo que a primeira parcela deverá ser recolhida e 

comprovada nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC) e 

consequente extinção do processo (artigo 485, inciso I e IV do NCPC). 

Superada a irregularidade supramencionada, 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). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de março de 

2018, às 16h, 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, 31 de janeiro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUISA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (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 : 

1000582-64.2018.8.11.0003 AUTOR: LUZIA LUISA DE OLIVEIRA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por LUZIA LUISA DE 

OLIVEIRA 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 Unidade Consumidora n. 6/111931-2 e 

que, no dia 15 de janeiro de 2018, ao chegar a sua residência, percebeu 

que não havia energia elétrica no local, oportunidade em que constatou 

que o padrão de sua Unidade Consumidora não estava no lugar onde fora 

instalado. Aduz que foi informada pelos vizinhos que alguns funcionários 

da empresa requerida compareceram no seu endereço para a realização 

de vistoria. Relata que não foi deixado qualquer aviso sobre o bloqueio no 

fornecimento de energia, bem como da retirada do padrão da sua 

residência. Ressalta que suas faturas estão em dia. Sustenta que, após 

alguns dias, recebeu em sua residência um documento onde constava a 

necessidade de a requerente fazer uma adequação de instalação 

conforme as normas atuais. Contudo, alega que tal providência incumbe à 

demandada. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente a concessão da 

tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica de sua Unidade 

Consumidora. 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 a parte autora teve o fornecimento de 

energia elétrica de sua Unidade Consumidora suspenso, sem notificação 

prévia, estando a demandante adimplente com os pagamentos das 

faturas, conforme Histórico de Contas acostado ao ID 11564788 - Pág. 1. 

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 24 (vinte e 

quatro) horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da 
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Unidade Consumidora da parte autora, 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 que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 22 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 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. 

Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, que tem em 

seu polo ativo pessoa idosa, atendendo sua condição ao que estabelece o 

artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE 

IMEDIATAMENTE, INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 

31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA DE CARVALHO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT21896/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 : 

1000593-93.2018.8.11.0003 AUTOR: ISABELA CRISTINA DE CARVALHO 

DUARTE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ISABELA CRISTINA DE CARVALHO 

DUARTE 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. 6/1365957-8 e que, em meados do 

mês de julho de 2017, foi surpreendida com a informação de que possuía 

um débito com a demandada no valor de R$ 2.054,76 (dois mil, cinquenta e 

quatro reais e setenta e seis centavos). Aduz que a perícia realizada em 

seu medidor pela demandada foi feita unilateralmente e sem comunicação 

prévia, tendo a requerida incluído o seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão da aludida cobrança. 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 de sua Unidade Consumidora, bem como proceda à 

exclusão do seu nome 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 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 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 da parte autora, 

em razão da fatura sub judice no valor de R$2.054,76 (dois mil e cinquenta 

e quatro reais e setenta e seis reais), procedendo à exclusão do nome da 

autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 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 22 de 

março de 2018, às 10h, 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, 31 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022914-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1022914-42.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou, intime o 

demandado para se manifestar acerca do pedido de desistência da ação 

Id. 9330843, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Havendo decurso de prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. III – Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022914-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO)

 

Código Processo nº. 1022914-42.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou, intime o 
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demandado para se manifestar acerca do pedido de desistência da ação 

Id. 9330843, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Havendo decurso de prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. III – Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAB MÓVIES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA, ID 

10866214/10866214, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-82.2016.8.11.0003

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:

JOSE PRIMO DA SILVA (EXECUTADO)

J P DA SILVA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do Advogado da parte autora para manifestar no prazo legal 

acerca da certidão ID nº 10888832.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004105-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004105-21.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime o 

credor para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430099 Nr: 12085-17.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739724 Nr: 1790-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447462 Nr: 2642-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750672 Nr: 8110-11.2014.811.0003

 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: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O, ROGERIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:131.600/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 8110-11.2014.811.0003, 

Protocolo 750672, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760139 Nr: 13409-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA FABIANO, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO DE FL. 142/142-Vº, BEM COMO 

DA PARTE EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NO VALOR DE 

R$ 1.106,44, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DA INCIDÊNCIA 

DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 

513, §2º, II E 523, §1º, DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792316 Nr: 11221-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES 

LTDA-ME, TARCIO MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, TARCISIO MELO DE SOUZA - OAB:14257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 
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- OAB:OAB/SP 238.382

 Código nº. 792316.

 Vistos etc.

A exequente pleiteou à fls. 212, pela expedição de ofício para a 

Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso, para obter o bloqueio 

de valores em nome da empresa ré.

 No entanto, o documento apresentado à fls. 214/216, denominado “Extrato 

das deliberações da 41ª reunião da diretoria colegiada do DNTI”, datado de 

18/10/2016, não é capaz de comprovar a existência de crédito em favor 

da executada.

 Desta forma, indefiro o pedido formulado à fls. 212 e determino a 

intimação da exequente, na pessoa de seu patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para que proceda o regular andamento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65599 Nr: 643-40.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, JULIO CESAR 

DO NASCIMENTO, DULCELINA SILVA NASCIMENTO, GRAFICA MODELO 

LTDA, CARLOS CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TORRES HOLLERBACH 

- OAB:RJ 189513, DIOGO A. REZENDE DE ALMEIDA - OAB:RJ 123702, 

JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - OAB:RJ 208.019, JOÃO 

MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:RJ 134.474, RAFAEL BARUD 

CASQUEIRA PIMENTA - OAB:RJ 142.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:MT/ 6.294 - B, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI, para devolução dos autos nº 643-40.1998.811.0003, 

Protocolo 65599, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 270658 Nr: 3581-37.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUELY TRINDADE DOS SANTOS, ARIEL 

MARQUES FERNANDES DA SILVA, LÍDIA SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387202 Nr: 887-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:TO/2746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos nº 887-51.2007.811.0003, 

Protocolo 387202, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425528 Nr: 7671-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BRAGUIM 

PINA, para devolução dos autos nº 7671-73.2009.811.0003, Protocolo 

425528, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738228 Nr: 848-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797476 Nr: 13283-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COLOMBO 

LTDA-ME, JANDIR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 13283-79.2015.811.0003, 

Protocolo 797476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816021 Nr: 1565-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAEDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 1565-51.2016.811.0003, 

Protocolo 816021, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816248 Nr: 1662-51.2016.811.0003

 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: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 
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OAB:19.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLYSON BRAGA 

MENDES, para devolução dos autos nº 1662-51.2016.811.0003, Protocolo 

816248, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 280926 Nr: 4382-16.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES BALDUINO, ESPOLIO DE 

BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº. 280926.

 Vistos etc.

 O executado foi devidamente intimado acerca da decisão proferida à fls. 

530, todavia, conforme consta à fls. 533/535, se manteve inerte sobre o 

determinado no item II.

 Desta forma, intime-o, uma vez mais, via DJE, para que informe nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual interesse nos veículos 

bloqueados pelo Sistema Renajud à fls. 380, bem como, sobre o pleito 

formulado à fls. 523/524 e 537/538.

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351239 Nr: 6333-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMARIA ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 351239.

Vistos etc.

1.0 - Observa-se à fls. 274, que houve o bloqueio de valores na conta 

bancária da executada, no importe total de R$ 11,81 (onze reais e oitenta 

e um centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud à fls. 274.

2.0 - O credor pretende que seja oficiado aos órgãos listados à fls. 311, 

para obtenção do atual endereço da devedora.

Porém, não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, requisitar 

informações junto a tais repartições visando obter o atual endereço da 

executada. In casu, não se vislumbra qualquer excepcionalidade a 

autorizar a atuação do Juízo.

Assim, indefiro o pedido formulado pelo demandante, no que tange a 

expedição de ofício.

Entretanto, considerando o lapso temporal desde a última tentativa 

realizada à fls. 292/294, determino nova busca do atual endereço da 

devedora, com a utilização dos Sistemas Infojud e BacenJud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414551 Nr: 10207-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVAIR GUIMARAES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428233 Nr: 10406-79.2009.811.0003

 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): ROMANZINI INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO, TENDO EM VISTA O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO 

REQUERIDO À FL. 240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443950 Nr: 12619-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE MARIA PUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Código nº. 443950.

 Vistos etc.

 A patrona da exequente pleiteia à fls. 339, pelo levantamento da quantia 

de R$ 706,32 (setecentos e seis reais e trinta e dois centavos), a ser 

depositado em sua conta bancária e que o saldo remanescente seja 

liberado em favor da exequente.

 Ocorre que, conforme se constata à fls. 333, a patrona da exequente já 

recebeu o valor de R$ 1.712,34 (um mil setecentos e doze reais e trinta e 

quatro centavos), conforme pleiteado à fls. 269.

 Desta forma, intime a patrona da exequente, pelo DJE, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, justifique nos autos o referido pleito, vez que, em 

sendo deferido, a parte autora receberá apenas o valor de R$ 6.953,15 e 

eventuais acréscimos existentes.

 Após, voltem-me os autos conclusos imediatamente.

 Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719480 Nr: 525-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VEÍCULOS, JOSE RENER GOMES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 

SUSPENSÃO, BEM COMO, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO 

CONFORME DECISÃO DE FL. 124.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726346 Nr: 7280-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, JONES LEONIR KOLLN, ALCIDO 

NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764192 Nr: 15428-45.2014.811.0003

 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: ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Código nº. 764192.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 4.960,77 (quatro mil novecentos e sessenta reais e setenta 

e sete centavos), liberando-se o valor que ultrapassar o crédito.

 II - Intime a devedora, por intermédio de seu patrono constituído, para 

manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764192 Nr: 15428-45.2014.811.0003

 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: ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Código nº. 764192.

 Vistos etc.

I- Defiro, uma vez mais, a realização da penhora on line com utilização do 

convênio Bacenjud, no valor constante à fls. 196.

 II- Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverá a exequente 

promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis de 

penhora para a garantia da dívida no prazo legal.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774417 Nr: 4074-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DO NASCIMENTO GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A PETIÇÃO E DOCUMENTO FL. 109/110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797600 Nr: 13314-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DIAS GOULART, VERA LUCIA 

GOULART, JULIO CESAR GOULART, MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4112, MIGUEL ARCÂNGELO TAIT - OAB:56118-A, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Código nº. 797600.

 Vistos etc.

Ante a destituição do perito à fls. 296/297 e a devolução dos honorários 

periciais à fls. 300/301, nomeio, em substituição ao perito nomeado 

anteriormente, o engenheiro agrimensor FERNANDO CÉSAR MUNHOZ 

GARCIA, independente de compromisso, com endereço nesta cidade na 

Av. Ponta Porã, nº. 624, Jardim Mato Grosso, Telefones (66) 3422-6830 e 

99984-1101.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 192/197

Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 870624 Nr: 6792-85.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para ciência dos 

termos da certidão de fls. 431 seguir transcrita: "Certifico que decorreu o 

prazo da citação de fls. 430 sem apresentação de contestação pela 

requerida.", BEM COMO para requerer o promover o andamento do feito, 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338650 Nr: 6931-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO, MAIZA 

BERGAMASCO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SILVÉRIO - 

OAB:MT/3404

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISADORA DO 

NASCIMENTO BARBOSA, para devolução dos autos nº 
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6931-91.2004.811.0003, Protocolo 338650, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749054 Nr: 7285-67.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ARRAIS DE MATOS, BRADESCO AUTO 

/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:OAB/MT8387

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos nº 7285-67.2014.811.0003, 

Protocolo 749054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709322 Nr: 4239-41.2012.811.0003

 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): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA PRICILA 

BICUDO RINALDI, para devolução dos autos nº 4239-41.2012.811.0003, 

Protocolo 709322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443757 Nr: 12426-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

BENEVENUTO KROMBERG, para devolução dos autos nº 

12426-09.2010.811.0003, Protocolo 443757, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435275 Nr: 3942-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

BENEVENUTO KROMBERG, para devolução dos autos nº 

3942-05.2010.811.0003, Protocolo 435275, 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.: 33741 Nr: 8409-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI GIACOMELLI, EDEGAR LUIZ TOMBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO NAVES 

PASCHOAL, para devolução dos autos nº 8409-52.1995.811.0003, 

Protocolo 33741, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO NAVES 

PASCHOAL, para devolução dos autos nº 1376-59.2005.811.0003, 

Protocolo 345931, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005541-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CIRILO DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO)

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005541-15.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida se 

cancelar a ordem de suspensão da energia elétrica, bem como a emissão 

de uma nova fatura com valores correto, podendo tomar como base a 

média dos últimos 6 meses. DECIDO. Analisando a documentação 

carreada nos autos, observa-se na “Carta ao Cliente” encaminhada pela 

requerida a autora, datada de 31.05.2017, que houve a apuração de 

anormalidade na energia elétrica da Unidade Consumidora em litígio, qual 

seja, “ligação invertida – intervenção de terceiros”, tendo sido apurado o 

valor do faturamento correto correspondente a 23 (vinte e três) meses, 

compreendido entre o período de 05/2015 a 03/2017, na quantia de R$ 

9.569,18 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezoito 

centavos) - Num. 9382802 - Pág. 1. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, no presente 

caso, a dívida é questionável, já que a autora não comprovou que não 

houve alteração no medidor da Unidade Consumidora da sua residência 

por terceiros e tampouco demonstrou a regularidade dos valores entre os 

meses questionados e os antecedentes e subsequentes. Cabe mencionar 

ainda, que a autora apesar de devidamente intimada para trazer aos autos 

a fatura objeto da lide, limitou-se em apresentar tão-somente a notificação 

de reaviso (Num. 9883036 - Pág. 1), deixando de apresentar documento 

essencial aos autos para comprovar a origem da fatura em discussão. 

Portanto, neste momento processual, não assiste razão a demandante 

quanto ao pleito antecipatório, havendo a necessidade de impulsionar a 

instrução do feito, principalmente porque não vislumbro a existência de 
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dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela de urgência, indefiro o pedido 

inicial. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Retifique o valor da causa no Sistema PJE devendo constar o 

atribuído no Num. 9883023 - Pág. 1, no importe de R$ R$ 47.845,90 

(quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos). Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de 

setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001211-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (AUTOR)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (AUTOR)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(RÉU)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO CARGILL SA (RÉU)

AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (RÉU)

UNIK S.A. (RÉU)

MACEDO & SOUZA LTDA (RÉU)

CLEBER FIRMINO DA SILVA (RÉU)

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

SINVAL PEREZ ZORATO (RÉU)

RODRIGO COSTA FEITOSA (RÉU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (RÉU)

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA (RÉU)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (RÉU)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (RÉU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

POSTO MANGUEIRAS LTDA (RÉU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(RÉU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (RÉU)

OUTROS (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 (ADVOGADO)

ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB - TO1874-O (ADVOGADO)

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO)

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO)

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO)

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)

GASTAO MEIRELLES PEREIRA OAB - SP130203 (ADVOGADO)

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO)

PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI OAB - SP239471 (ADVOGADO)

RUY MACHADO TAPIAS OAB - SP82900 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO)

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON OAB - MS6355 

(ADVOGADO)

TASSIANA CARVALHO AMADO OAB - MG133623 (ADVOGADO)

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO)

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO)

VIVIANE MENDES BRAGA OAB - TO2264 (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

MARLUCIO BOMFIM TRINDADE OAB - SP154929 (ADVOGADO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205 (ADVOGADO)

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO)

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

TATIANA TEIXEIRA OAB - SP201849 (ADVOGADO)

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404 (ADVOGADO)

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL “GRUPO ROMA 

TRANSPORTES” AUTOS N.º 1001211-72.2017.8.11.0003 – PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARTE 

REQUERENTE: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (CNPJ 

75.073.767/0001-40), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (CNPJ 

05.502.842/0001-65), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

(CNPJ 19.225.832/0001-34), ROMAGRÃOS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA (CNPJ 19.210.455/0001-60), SENC PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 15.242.416/0001-93), RFNC 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 15.238.680/0001-53), 

TRR ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ 

34.511.136/0001-76) E RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 

(CNPJ 15.123.612/0001-49) ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: 

Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, Verônica Laura de Campos 

Conceição, OAB/MT 7.950 ADMINISTRADORA JUDICIAL: TREVISAN & 

SALLES JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 21.763.728/0001-45, 

representada por Tadeu Trevisan Bueno, OAB-MT 6.212. Endereço: Av. 

Presidente Marques nº 421, Quilombo, Cuiabá/MT. CEP – 78.045-175 – 

Telefone 65 - 3054 2406 FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 36, I DA 

LEI 11.101/2005 LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 19 DE MARÇO 

DE 2018, ÀS 09:00 horas, horário de Mato Grosso EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO: DIA 26 DE MARÇO DE 2018, ÀS 09:00 horas, horário de 

Mato Grosso EM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de 

Credores será realizada no auditório de convenções do COMFORT HOTEL 

& SUÍTES RONDONÓPOLIS, localizado na Avenida Lions Internacional, n. 

1815, bairro Vila Aurora II, de frente ao Rondon Plaza Shopping, CEP. 

78.740-138, na cidade de Rondonópolis-MT. ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I 

e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial 

apresentado pela devedora no ID. 1643854, e deliberação de outras 

matérias necessárias. Possível instalação do Comitê de Credores, a ser 

constituído no conclave, nos termos do artigo 26 e incisos da Lei 

11.101/2005. ADVERTENCIAS/PRAZOS: O credor poderá ser 

representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, 

desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas 

antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que 

comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo 

em que se encontre o documento – (§4º do artigo 37 da Lei 11.101/2005) - 

Indicando para tanto o recebimento de eventual procuração junto ao 

escritório da Administradora Judicial localizado na Av. Presidente Marques 

nº 421, Quilombo, Cuiabá-MT, CEP 78.745-175, Telefone 65 - 3054 2406. 

Ainda, deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes 

expressos para voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus 

respectivos mandatos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Rondonópolis-MT, 17 de janeiro de 2018. Thais Muti de Oliveira/Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000539-30.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BELTON RAMOS DOS 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde a parte autora sustenta 

que a parte requerida está lhe fazendo cobranças, de forma indevida, por 

e-mail e telefonemas, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a cessar as ligações para a cobrança do débito objeto da lide. 

DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de que 

encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 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 a prova das 

cobranças recebidas e o questionamento da dívida, mediante a 

propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando a parte 

autora, de forma firme e coerente, questionando a existência da dívida, a 

cessão das cobranças e a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que o 

recebimento de inúmeras ligações para a cobrança do débito que se alega 

indevido poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 

atividades, e causar abalo desnecessário. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida se 

abstenha de dar continuidade à cobrança referente ao débito ora 

discutido, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de Abril 

de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000538-45.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GLEICIMAR REZENDE DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. 

GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA ingressou com a presente AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de UNIC RONDONÓPOLIS. Na petição 

inicial a autora fez o seguinte relato: “A autora é aluna do curso de 

Psicologia oferecido pela empresa Ré, do qual já concluiu com êxito os 9 

(nove) primeiros semestres. Ocorre que no dia 17 de julho de 2015, época 

em que estava cursando o nono semestre do curso de Psicologia, a 

autora sofreu um acidente automobilístico, causando gravíssimas lesões 

em sua perna esquerda. Devido ao acidente, a autora ficou afastada da 

sala de aula para tratamentos médicos, porém, com a apresentação de 

atestados médicos e com muito esforço pessoal, conseguiu finalizar o 

nono semestre do curso, sendo aprovada nas matérias da grade 

semestral, habilitando-a para o último semestre do curso de Psicologia. 

Para poder cursar o décimo e último semestre do curso, a autora, que é 

beneficiária do programa de Financiamento Estudantil (FIES) com bolsa de 

100% do valor do curso, realizou o procedimento de “aditamento de 

contrato” do financiamento, sendo que o valor da semestralidade (10º 

semestre) foi transferido do FIES à empresa Ré. Apesar de a autora 

seguir corretamente os passos para habilitar-se a cursar o décimo 

semestre, realizando o aditamento do contrato de Financiamento 

Estudantil, devido ao acidente de trânsito ocorrido ainda em 2015, as 

lesões na perna esquerda da autora agravaram-se, e ela foi obrigada a 

passar por nova cirurgia. Devido ao procedimento médico que foi obrigada 

a passar, a autora ficou afastada da sala de aula para tratamentos 

médicos, conforme atestados e relatórios médicos anexos ao processo. 

Ainda, para agrava a situação, a autora contraiu dengue, agravando o 

estado de saúde e prolongando seu afastamento das aulas. Porém, com 

muito esforço pessoal, a requerente manteve contato com a empresa Ré 

para tentar concluir o curso, apresentando a documentação médica sobre 

seu afastamento. Para sua surpresa, foi informada que o semestre já 

estava comprometido e encaminhava-se para os últimos dias de aula e 

que ela deveria cursar as aulas no próximo ano. Assim, como a 

requerente é beneficiária do programa de Financiamento Estudantil (FIES), 

procurou os responsáveis pelo programa dentro da empresa Ré para 

informar da sua situação. Neste momento, a autora foi informada que nada 

poderia ser feito, pois o semestre já havia sido pago pelo programa à 

Instituição de Ensino (Ré na presente ação), e que seria possível a 

devolução de apenas 1 (uma) mensalidade do referido semestre. 

Inconformada com a situação que lhe foi imposta, não podendo arcar com 

os custos de um semestre inteiro na Instituição de Ensino, a autora busca 

agora o poder judiciário para que lhe seja garantido o direito de cursar o 

semestre que já foi pago, bem como, indenização por danos materiais e 

morais”. Requereu o deferimento de tutela antecipada para que a 

requerida efetive a sua matrícula no 10º semestre do curso de Psicologia, 

sem que haja qualquer custo para a mesma, sob a alegação de que todo o 

semestre já foi pago pelo programa de financiamento estudantil (FIES), sob 

pena de aplicação de multa diária. DECIDO. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de 

urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 

303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, 

para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não 

há comprovação de que a requerida tenha recebido o pagamento dos 

valores relativos aos 10º semestre do curso (uma vez que o documento 

de solicitação do financiamento que foi carreado aos autos traz apenas a 

informação de que refere-se ao 1º semestre de 2016); e também não há 

nos autos provas de que a negativa da rematrícula esteja fundada 

unicamente na falta de pagamento dos valores para se cursar o 10º 

semestre (não há no processo documento que demonstre que a ré está 

se negando a rematricular a autora, e que esta negativa se funde em falta 

de pagamento). Assim, não há verossimilhança nas alegações da autora, 

de forma que é indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com 

a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados 

na exordial. Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da 

autora, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de Abril de 2018, às 10:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 
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considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000527-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MONIQUE LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000527-16.2018.8.11.0003 EMBARGANTE: CEAGRO AGRICOLA LTDA 

Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade e associe 

aos autos a que se referem. Se tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS, 

independente de estar seguro o Juízo, vez que não se afigura nenhum 

dos casos de rejeição liminar previstos no artigo 918 do CPC. No que 

concerne ao pedido de suspensão da execução, entendo que não merece 

acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Ademais, não se 

fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo 

legal, de forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de 

relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos 

de difícil e incerta reparação e que a execução esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente. Devo consignar que o 

prosseguimento da execução é conseqüência natural do título executivo 

inadimplido e a propositura dos Embargos, ainda que se discuta o quantum 

devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da 

execução. A norma comentada estabelece a regra geral da não 

suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. 

Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de 

execução continuará a correr normalmente. De qualquer modo, não se 

verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta 

reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo 

não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução. 

Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser 

suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a 

ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do 

executado. Nesse sentido: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO 

CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A - EXECUÇÃO QUE SEGUE 

SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA DE DANO IMINENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Não há que se falar em manifesto prejuízo ou grave dano 

gerado pelo prosseguimento da execução, quando a ação segue seu 

curso normal, não havendo notícia nos autos de hasta pública”. (TJ/MT - 

AI, 39179/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/09/2013, Data da 

publicação no DJE 26/09/2013) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A do Código de 

Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias à concessão 

do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) 

requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos 

embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta 

reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos 

acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, 

pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70060011517, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014). Dessa forma, diante da falta de 

comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da 

suspensão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Determino a oitiva 

do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos 

conclusos, para julgamento imediato ou designação de audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000435-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000435-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ADILSON DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: 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 

6/94278-9, 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$4.161,90, com vencimento em 20/02/2018. 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$4.161,90 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 
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(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$4.161,90, 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$4.161,90 cobrado na fatura com 

vencimento em 20/02/2018. 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 18 de Abril de 2018, às 11:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. DE SOUZA FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000555-81.2018.8.11.0003 REQUERENTE: I. F. DE SOUZA FREITAS - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. Determino a intimação do autor para que, no prazo 

legal, emende a inicial, carreando aos autos a cópia integral da fatura cuja 

suspensão é pleiteada, haja vista que na segunda via da conta, juntada ao 

feito, não há a descrição de que o valor cobrado refere-se a consumo 

recuperado e custos de inspeção, demonstração que se faz necessária 

para o deferimento do pedido de antecipação formulado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000559-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000559-21.2018.8.11.0003 REQUERENTE: RICHARDSON MARCELO 

FREDDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Relatou o autor, em breve resumo, 

que é titular da UC 6/1580583-1, instalada na sua residência, que foi 

construída há mais de 07 anos; que verificou, na fatura do mês de 

dezembro/2017, que a ré classificou o seu imóvel como consumidor 

“INDUSTRIAL/INDUSTRIAL BIFÁSICA”; e que tal classificação eleva o valor 

da contribuição de iluminação pública para mais que o dobro das faturas 

classificadas como residência. Requereu o deferimento de antecipação de 

tutela para que a ré seja compelida a reclassificar o imóvel do autor como 

RESIDÊNCIAL BIFÁSICO, ajustando a tarifa de contribuição de iluminação 

pública para o valor correspondente àquela categoria, sob pena de 

aplicação de multa diária. DECIDO. Defiro ao autor as benesses da Justiça 

Gratuita, podendo haver impugnação da parte contrária. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de 

urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 

303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, 

para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 
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demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não 

há nos autos um só documento que demonstre que o imóvel onde 

instalada a UC descrita nos autos seja residencial, e não industrial. 

Registro que não foi juntado sequer a matrícula do imóvel, onde se 

pudesse visualizar a averbação de edificação de bem residencial. Assim, 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que deve ser iniciado o devido processo legal, com a formação 

do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe, ao menos 

por ora. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento 

da antecipação de tutela depende da comprovação da prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais que autorizam a 

concessão da medida, o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento, com a manutenção da decisão agravada, é medida que se 

impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO 

PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – 

AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A antecipação da tutela exige a 

presença da verossimilhança das alegações, fundada em prova 

inequívoca, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (...) 

III – Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao 

processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a 

configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da 

pretensão. IV – A ausência dos requisitos autorizadores da antecipação 

da tutela, impõe o seu indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 

137566/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, 

Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de Abril de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000420-69.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação onde a parte autora sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do nome do rol de inadimplentes, sob 

pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito 

provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

NCPC. 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 a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 10 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 
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Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE BATISTA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: ROSEANE BATISTA ALENCAR RÉU: ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A 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 17/04/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004311-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & MELO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

proposta de acordo oferecida pelo executado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: THALLISSON GUTIERRES MANHANI RÉU: 

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 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 17/04/2018, às 11h00min. 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 
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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: 1002253-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar contrarrazões aos 

embargos de declaração.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798180 Nr: 13549-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, DYEGO RODRIGO 

BARBOSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4062

 Vistos e examinados.

Certifique-se, a Sra. Gestora, acerca da eventual resposta do Sr. Perito à 

intimação de fls.4932.

No que tange a penhora no rostos dos autos oficie-se ao juízo, informando 

a existência do processo de falência e a habilitação do crédito naquele 

feito, asseverando que eventuais valores obtidos neste feito serão 

destinados ao processo falimentar, para pagamento dos credores, 

conforme ordem da lei 11.101/2005, ficando descontituída a penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738381 Nr: 943-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILENE RIBEIRO DE BRITO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, AURELIO DIAS DOS SANTOS - OAB:OAB /MT 19925, 

SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:OAB/SP91916, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:OAB/MT11002B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241

 Intimação do advogado da parte requerida, PAETTO VEICULOS LTDA., 

para no prazo de 05 dias se manifestar sobre a penhora on line de fl. 389, 

no valor de R$ 20.859,62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408364 Nr: 4061-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO E CARNEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FIGUEIREDO MEI, MARCIA DOS SANTOS 

BONADIO MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D MOURA - 

OAB:MT/5683, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - 

OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, comprovar a 

distribuição da carta precatória, posto que não foi possível sua localização 

em consulta ao site do TJSP nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731060 Nr: 11551-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MENDES DOS SANTOS ME, THIAGO 

MENDES DOS SANTOS, PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 180 (ceito e oitenta) dias, 

durante o qual não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 180 dias sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756206 Nr: 10965-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Vistos e examinados.

Certifique-se acerca da intimação determinada às fls. 79.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787092 Nr: 9034-85.2015.811.0003

 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: SUELI VIEIRA SOBRINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT/5308 - A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

109.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

115), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 
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custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 421878 Nr: 4140-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT16154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos e examinados.

Tendo sido o agravo desprovido (fls. 242), prossiga-se no cumprimento da 

decisão de fls. 203, com a expedição do alvará para o levantamento dos 

valores bloqueados.

No que tange do pedido de busca de bens em nome dos devedores, 

verifico que já há informações do Renajud às fls. 204/208.

Sobre o prosseguimento do feito, diga a exequente 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.: 716186 Nr: 11550-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI ORTEGA BARRETO LTDA ME, LUCI 

ORTEGA BARRETO, WILSON APARECIDO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - 

OAB:OAB/RS35912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Prossegue o feito para cumprimento de sentença (condenação em 

honorários advocatícios).

Considerando que os executados Luci Ortega Barreto LDTA, Luci Ortega 

Barreto e Wilson Aparecido Barreto não foram localizados para intimação, 

determino que seja feita por edital a intimação mencionada na decisão de 

fls. 79.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722347 Nr: 3359-15.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON LUIS SEGABINAZI TROJAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB/SP239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BELLINI LOUREIRO - 

OAB:253.380 SP, Marina Emilia Baruffi Valente Baggio - 

OAB:109.631-SP, PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO - OAB:244.214 

SP

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.854, §2º do CPC), da penhora de 

valores realizada via sistema BacenJud, na importância de R$ 2.962,57 

para, no prazo legal, manifestar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758786 Nr: 12622-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAFETE SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG MASTER SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O, Carla Andreia Batista - OAB:18808, DINAIR 

CRISTINA DE PAULA - OAB:18040/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.854, §2º do CPC), da penhora de 

valores realizada via sistema BacenJud, na importância de R$ 20.932,42 

para, no prazo legal, manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 777252 Nr: 5152-18.2015.811.0003

 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: VALTON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELISSON VIANA GOMES, WELTON VIANA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295

 Vistos e examinados.

Sobre o teor da petição de fls. 93, diga o autor, em 10 dias.

Cientifique-o de que seu silêncio será interpretado como confirmação da 

notícia dos réus.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816122 Nr: 1591-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GUERREIRO LIBERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LENCHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 524 do CPC.Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na 

capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do 

disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o 

feito para que o exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida 

penhora on line, tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, 

o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. OFICIE-SE AO 

SPC/SERASA para que providencie a imediata exclusão da restrição do 
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nome da parte autora, com relação aos débitos objeto da presente lide. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825154 Nr: 4680-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA QUITO, ALLINE DOS REIS 

CASTRO, ALLISON DOS REIS CASTRO, JOSE LOURENCIO NETO, EUNELI 

PEREIRA LOURENCIO, RITA DE CASSIA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-A

 Vistos e examinados.Certifique-se, a Sra. Gestora, se todas as 

notificações e intimações determinadas no despacho inicial foram 

devidamente cumpridas, bem como se foram apresentadas as devidas 

respostas, estando cumpridas todas as determinações do 

despacho.Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e 

pertinência.Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

implicando na preclusão do direito probatório. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro 

que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 834297 Nr: 6872-83.2016.811.0003

 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: ELISEU MORAES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ANHANGUERA DE 

RONDONOPOLIS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vieram os autos conclusos. Tendo em vista a alegação da requerida de 

que o autor não concluiu nenhum dos cursos, e, que a Instituição não 

possui as provas e nem os trabalhos do requerente, eis que estes foram 

entregues a ele, tendo apresentado o Histórico Escolar às fls. 105/116, 

onde constam as reprovações e as desistências; para melhor análise do 

pedido, determino a intimação do autor para, no prazo legal, esclarecer 

qual documento se faz necessário e, ainda, para que traga a negativa da 

faculdade em fornecer o plano de estudos atualizado, já que esta informa 

não haver nenhum óbice quanto ao seu fornecimento. A necessidade da 

realização da prova oral será sopesada após a vinda da informação. Com 

a vinda da informação, conclusos. Initme-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438085 Nr: 6752-50.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COSTA E BAIA LTDA ME, RG CONFECCOES LTDA ME, 

KID S CONFECCOES LTDA ME, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA, 

BANCO DO BRASIL S/A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, FÁBIO ROTTER MEDA - OAB:PR/25.630, MAX PAULO 

DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - 

OAB:PR/6.320, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Prossiga-se no cumprimento da decisão de fls.1181.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731759 Nr: 12086-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls. 89, determinando o desentranhamento do mandado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 421028 Nr: 3279-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA , para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga, 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.: 867877 Nr: 5900-79.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE QUADROS 

RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Ante o exposto, rejeito os pedidos relativos aos presentes Embargos à 

Execução ajuizados por NILTON JOSÉ RITZMANN e GRACIANE QUADROS 

RITZMANN contra NELSON JOSÉ VIGOLO, julgando extinta a ação, 

determinando o prosseguimento da ação executiva. Condeno os 

embargantes no pagamento de custas processuais e verba honorária que 

fixo em R$ 5.000,00 (art. 85, do CPC).Condeno os embargantes, ainda, ao 
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pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor da execução, nos 

termos do art. 81 do CPC.Transitada em julgado, traslade-se cópia da 

presente sentença, decisões posteriores e certidão de trânsito em julgado 

para os autos da execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438655 Nr: 7322-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, MASSA 

FALIDA DE CARMO SACHET, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, JOÃO 

DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, SILVIO 

LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Vistos e examinados.

 Dê-se vista dos autos ao administrador judicial, para ciência do teor das 

petições de fls. 1312 e 1346, e documentos que a acompanham.

 Dê-se vista dos autos ao administrador judicial para que, no prazo de 15 

dias, manifeste-se sobre a petição dos sócios CLAUDIR SACHET e JOSE 

CARLOS SACHET, apresentada às fls. 1360 dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816792 Nr: 1841-82.2016.811.0003

 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: RENÊ GONÇALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR SEGUROS, 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Numeração: 1841-82.2016.811.003 - Código 816792 – Parte Requerente: 

Renê Gonçalves de Paula – Parte Requerida: Companhia Excelsior 

Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - 

INTIMAÇÃO AO DRº RENATO CHEGAS CORRÊA DA SILVA - OAB – MT 

8.184-A, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 335,45 

(trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e taxas 

judiciárias no valor R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois 

centavos), sendo o débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 462,67 

(custa e taxas: 335,45 + 127,22 = 462,67) e, com o Cartório Distribuidor no 

valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000514-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CHRISTY PEREIRA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000514-17.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA - MT0012880A REQUERIDO: KAMILA CHRISTY 

PEREIRA DE SOUZA SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIOS DURAES (EXECUTADO)

ANNA PAULA DURAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000465-73.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: RONDON 

PLAZA SHOPPING LTDA Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - MT0006358A-O EXECUTADO: LUCAS RIOS 

DURAES, ANNA PAULA DURAES Advogado do(a) EXECUTADO: 

Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE. O exequente, ao propor a execução, observou as 

determinações do artigo 798 do CPC, estando a peça instruída com o título 

executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, além de terem sido indicados os nomes completos do 

exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra 

banda, o demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 

798, a saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros 

aplicada; os termos inicial e final de incidência do índice de correção 

monetária e da taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização 

dos juros; e a especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de 
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plano, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos 

pelo executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, 

no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 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 (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA GANDOLFO (EXECUTADO)

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000470-95.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: RONDON 

PLAZA SHOPPING LTDA Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - MT0006358A-O EXECUTADO: DANIELLA 

CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

OKAMOTO, MARTA REGINA GANDOLFO Advogado do(a) EXECUTADO: 

Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O exequente, ao propor a 

execução, observou as determinações do artigo 798 do CPC, estando a 

peça instruída com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do 

débito atualizado até a data de propositura da ação, além de terem sido 

indicados os nomes completos do exequente e do executado e seus 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o demonstrativo do débito 

contém os requisitos do §único do artigo 798, a saber: o índice de 

correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e 

final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros 

utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a especificação de 

desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado. Em conformidade 

com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Em obediência ao disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a 

citação do executado para pagar a dívida, custas e despesas processais, 

além de honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação. Caso os executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, 

e art. 6º e 9º da lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (§1º). 

Observando que, a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. 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 (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 872166 Nr: 7340-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRBN, ASBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, dr. Márcio dos Santos OAB-MT 

16.870, do despacho de fls. 120, com o seguinte conteúdo: "Visto. Antes 

de proferir a sentença nos autos, determino a imediata intimação do douto 

advogado, via DJE, para que o mesmo traga aos autos comprovação da 

negativa de entrega do medicamento pela Farmácia de Alto Custo de 

Cuiabá, bem como orçamentos atuais do medicamento prescrito e os 

dados bancários da empresa fornecedora, a fim de que os valores sejam 

destinados diretamente a esta para aquisição do remédio, no PRAZO de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para 

sentença. Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 863073 Nr: 4243-05.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 40 e, no caso, de ser 

requerida nova tentativa de busca e apreensão, para que informe o local 

onde deverá ser cumprido o mandado, bem como para que efetue a 

expedição da guia de diligência no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e juntada do comprovante de pagamento da mesma, a fim de 

possibilitar o cumprimento da diligência, sob pena de devolução da 

deprecata para a comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 871264 Nr: 7033-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRES AUTO POSTO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 139 e, no caso, de ser 

requerida nova tentativa de citação, para que informe o local onde deverá 

ser cumprido o mandado, bem como para que efetue a expedição da guia 

de diligência no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e juntada do 

comprovante de pagamento da mesma, a fim de possibilitar o cumprimento 

da diligência, sob pena de devolução da deprecata para a comarca de 

origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 877006 Nr: 9179-73.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBR, RSBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, advogando em causa própria, dra. Roberta 

Silva Bezerra Rodrigues OAB-MT 19.829, conforme decisão de fls. 46, 

quanto à proposta feita pela SEMED às fls. 44, por ora, meio período na 

Maria Severina, período matutino, com prazo de dez dias para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 843995 Nr: 9702-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, NELSON 

JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, CARLOS ERNESTO AGOSTIN, CARLOS 

ERNESTO AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTHE NAVARRO - 

OAB:315.245/SP, EDUARDO GUIMARÃES WANDERLEY - 

OAB:285.314/SP, NATALIA YAZBEK ORSOVAY - OAB:345.301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de carta precatória oriunda do Foro Central da Comarca de São 

Paulo/SP, cuja finalidade é proceder a citação dos executados.

Conclusos os autos, determinei o cumprimento da presente missiva (fls. 

21).

As certidões encartadas às fls. 29, 35, 43 e 68, dão conta de que não foi 

possível efetuar a citação de todos os executados, por alguns não terem 

sido localizados nos momentos das diligências, havendo informações no 

sentido de que a parte estava viajando, equívocos nos endereços, etc.

Diante disso, a exequente peticionou em Juízo, requerendo seja efetuada 

a citação por hora certa (fls. 73/75).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente, consigno que o artigo 252, do CPC dispõe que, in verbis:

“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.” (Destaquei)

No caso em tela, todas as certidões confeccionadas pelos Oficiais de 

Justiça, em momento algum demonstraram a suspeita de ocultação dos 

requeridos, pelo contrário, os referidos documentos são cristalinos ao 

afirmarem que o ato não foi cumprido pela não localização das partes que, 

segundo informações, não se encontravam no determinado local, quando 

da realização das diligências, pois estaria viajando.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente há que se falar em 

citação por hora certa quando restar evidenciada a ocultação da parte 

requerida, para se furtar da citação, sob pena de se incorrer em nulidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pertinente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PEDIDO VOLTADO À OBTENÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL 

COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO QUE 

PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a 

possibilidade de deferimento de medida cautelar constritiva para 

assegurar futura eventual execução por quantia, antes mesmo da 

prolação da sentença condenatória, no caso, não se justifica a concessão 

da medida liminar, diante da ausência de demonstração dos requisitos 

legais. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REQUERIMENTO DE 

CITAÇÃO COM HORA CERTA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

SUSPEITA DE OCULTAÇÃO CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

APÓS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIAS DIVERSOS. INDEFERIMENTO 

QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A citação com hora certa deve 

ser fundada na suspeita de ocultação do réu para se furtar à citação. Até 

o presente momento não consta dos autos qualquer indicação que 

possibilite concluir pela necessidade da providência. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 0107333-94.2012.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; 

Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 24/07/2012; Data de Registro: 24/07/2012).

PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. Se a certidão do oficial de 

justiça não explicita os horários em que realizou as diligências, nem dá 

conta dos motivos que o levaram à suspeita de que o réu estava se 

ocultando, a citação por hora certa é nula. Recurso especial conhecido e 

provido. (REsp 473.080/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/11/2002, DJ 24/03/2003, p. 219)

Assim, considerando a inexistência de qualquer informação nos autos que 

possa evidenciar a suspeita de ocultação por parte do requerido, requisito 

indispensável para intimação/citação por hora certa, INDEFIRO o pedido de 

fls. 73/75.

INTIME-SE, novamente, o autor, para as providências que entender 

necessárias, no prazo legal.

Desde já, caso requerida nova citação, DEFIRO o pedido, cujas diligências 

deverão ser cumpridas nos moldes constantes no artigo 212, do CPC.

E, constatando o Oficial de Justiça incumbido da diligência, que há 

SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, deverá o Meirinho confeccionar certidão 

detalhada, promovendo com a CITAÇÃO POR HORA CERTA, nos moldes 

do que dispõe o artigo 252, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 880145 Nr: 10360-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO PARANAIBA 

LTDA-SICOOB AGROLRURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EUSTAQUIO OLIVEIRA SANTOS, 

EDSON EUSTAQUIO OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA ME, GABRIELA 

BATISTA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUAIR ANDRADE MORAES - 

OAB:OAB/GO 7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para providenciar a emissão 

da guia para depósito de diligência do oficial de justiça no site do TJ-MT e a 

juntada do comprovante de pagamento da referida guia, para que possa 

ser a presente devidamente cumprida sob pena de devolução para a 

comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 875366 Nr: 8568-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYR MARIA BIASI GOMEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO RODRIGUES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA POZZA - 

OAB:OAB/SC 19628, FELIPE LOLLATO - OAB:19174/SC, LEANDRO 

BELLO - OAB:69957/SC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 27 no que tange a não realização da citação de Mailze 

Oliveira e, no caso, de ser requerida nova tentativa de citação, para que 

informe o local onde deverá ser cumprido o mandado, bem como para que 

efetue a expedição da guia de diligência no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e juntada do comprovante de pagamento da mesma, a fim de 

possibilitar o cumprimento da diligência, sob pena de devolução da 

deprecata para a comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 873602 Nr: 7874-54.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MAURICIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO RIBEIRO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANA VANESSA MICHELLETTI - 

OAB:OAB/MT 13.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça retro e, no caso, de ser requerida 

nova tentativa de efetivação da diligência, para que informe o local onde 

deverá ser cumprido o mandado, bem como para que efetue a expedição 

da guia de diligência no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

juntada do comprovante de pagamento da mesma, a fim de possibilitar o 

cumprimento da diligência, sob pena de devolução da deprecata para a 

comarca de origem.

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.: 886682 Nr: 521-26.2018.811.0003

 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: IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 521-26.2018.811.0003

 Vistos etc.

1. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 

189, II, CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

3. Designo o dia 24.05.2018, às 13h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

 4. Intimem-se e notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público.

5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir 

da realização da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 

c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, 

se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

6. Após, com ou sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao 

estudo social das condições das partes e da criança.

7. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820991 Nr: 3236-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMP, JMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3236-12.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 30, anverso e verso, para que seja oficiado à 

Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da 

existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704725 Nr: 12703-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12703-88.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 121.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711397 Nr: 6404-61.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDN, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 6404-61.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por L.P.N., 

representada por sua genitora Sr.ª Laura Pereira em face de JOSEMAR 

DO NASCIMENTO CANUTO (qualificados na exordial).

2. À fl. 16, anverso e verso, foi recebida a exordial.

3. Citada, a parte requerida apresentou o pagamento parcial do débito (fls. 

68/70 e 84/90).

4. Assim, a autora se manifestou, às fls. 115/116, anverso e verso, pela 

aplicação do disposto no art. 528, do Código de Processo Civil, ante o 

inadimplemento do executado.

5. Convém trazer a baila o que dispõe o art. 528, do Código de Ritos, in 

verbis:

“No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
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alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.”.

“§3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”. 

[grifamos]

6. Verifica-se que houve intimação do devedor, contendo o prazo e a 

advertência para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ver sua prisão decretada, 

porém, compulsando os autos, nota-se que o executado efetuou o 

pagamento parcial do débito o que não tem o condão ilidir a presente 

execução.

7. Como o adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente 

com a sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, 

LXVII, que:

“não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” (grifamos)

8. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho, à própria mantença.

 9. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, no 

sentido de que:

 “É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução 

contra ele proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três 

parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as que se vencerem 

no curso do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ª Turma – Minª. 

Nancy Andrigui - grifamos)

 “O entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a 

prisão por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três 

últimas parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre:

No caso de prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ - 4ª Turma, HC 14.841 – SC, Rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109 - grifamos)

“A prisão civil decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem 

por escopo fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do 

alimentando. Assim, a custódia determinada em execução de prestação 

alimentícia pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito 

patrimonial que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 

13.736-0, 6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132).

10. Na esteira desse entendimento, recentemente, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a 

seguinte redação:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo.”

11. Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos autos, 

com urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores devidos 

relativos ao(s):

a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação;

 b) os meses que venceram no curso do processo; e

c) somatório dos itens anteriores.

12. Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora a efetuar o 

pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de lhe 

ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.

13. No mais, analisando detidamente os autos, vê-se que no caso em 

apreço é cabível a expedição de certidão judicial que comprove a dívida 

ora executada, a fim de que seja providenciado o protesto no cartório de 

registro de títulos, tendo em vista que o executado não adimpliu com o 

débito exequendo.

14. Insta consignar que a verba alimentar tem caráter vital para as 

manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável.

15. Sobre o tema, anoto as considerações de Fredie Didier Júnior (Curso 

de direito processual civil. 5ª ed., v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715):

“(...) o alimento, em sentido amplo, abrange todo o necessário ao sustento, 

morada, vestuário, saúde e educação do ser humano. Atualmente, 

costuma-se acrescentar a este rol o lazer, considerado essencial para o 

desenvolvimento sadio e equilibrado de todo indivíduo.”

16. Diante disso, nota-se o quão grande é a importância da efetiva 

prestação alimentícia, o que certamente levou a parte exequente a manejar 

a presente ação, sendo certo que outras formas de tentar compelir o 

devedor ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas.

17. Corroborando as lições supra e, ainda, tecendo consideração acerca 

da mitigação do segredo de justiça, anoto o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. INVIABILIDADE RECONHECIDA. VEDAÇÃO, TODAVIA, 

INEXISTENTE. TENTATIVAS DE PENHORA 'ON LINE' E BUSCA DE BENS 

PENHORÁVEIS INFRUTÍFERAS. ART. 732 DO CPC. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA 

E EXIGÍVEL. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO PARA 

ATINGIR A FINALIDADE ALMEJADA. RECLAMO RECURSAL ACOLHIDO. 1 

Ainda que sem previsão legal, não existe vedação à inscrição do devedor 

de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, sendo a medida mais 

uma forma de compelir o devedor ao pagamento das parcelas dos 

alimentos vencidas. 2 Inexistindo bens passíveis de penhora ou valores 

depositados em instituições financeiras, pode o representante legal do 

menor, havendo interesse, nas execuções pelo rito do art. 732, do CPC, 

requerer a emissão de certidão, junto ao juízo responsável pela execução, 

com os dados necessários ao protesto do título executivo judicial. Assim, 

basta apresentar a cópia da decisão que fixou os alimentos e a respectiva 

certidão, acompanhados do cálculo do valor do débito, junto ao cartório 

competente para o protesto do título. 3 A privacidade do alimentante não é 

direito fundamental absoluto, curvando-se ao direito do alimentado à uma 

sobrevivência digna e, pois, à própria vida.” (TJ/SC – Agravo de 

Instrumento n.º 20130067976. Segunda Câmara de Direito Civil. Rel. 

Trindade dos Santos. DJ: 14/08/2013 – grifamos)

18. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo das demais determinações constantes 

nesta decisão, determino que se expeça certidão judicial que comprova a 

dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto na 

forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC.

19. Intime-se.

20. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729103 Nr: 9828-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9828-77.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada ALINE 

JULIANNE LOPES DA SILVA SANTOS em face de JAIME PEREIRA DOS 

SANTOS (qualificados nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos (fl. 112), infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando houver o adimplemento 

total da dívida.

5. Diante da manifestação das partes verifica-se que a obrigação contida 

nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise.

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 
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feito, nos termos do art. 924, II, do Codex Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763862 Nr: 15273-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPG, EDMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15273-42.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 93, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 323297 Nr: 8554-30.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBB, DLDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8554-30.2003.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 98, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 338344 Nr: 6657-30.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTMO, CMDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA 

PEREIRA CAMPOS ANTUNES - OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARIA OLIVEIRA - 

OAB:MT/5.679

 Intimação do patrono da parte autora para manifestar sobre carta 

precatória com diligência negativa de fls. 421, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710993 Nr: 5984-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPDV, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5984-56.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 71, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728498 Nr: 9293-51.2013.811.0003

 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: GGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9293-51.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 71, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739837 Nr: 1876-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSF, MBPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 
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GRAÇAS - OAB:16869/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILIA FERNANDES 

DAS GRAÇAS, para devolução dos autos nº 1876-13.2014.811.0003, 

Protocolo 739837, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763100 Nr: 14964-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDA, MSDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Corroborando as lições supra, considero, ainda, o seguinte julgado do 

e. Tribunal de Justiça deste Estado: “A obrigação alimentar é, ao mesmo 

tempo, um direito e um dever fundamental. O princípio da máxima eficácia 

dos direitos fundamentais, aliado aos princípios encartados no ECA, impõe 

ao Judiciário a tarefa de buscar todos os meios possíveis para a 

efetivação do comando constitucional. A inclusão do nome do agravado 

nos registros da SERASA e do SPC é medida adequada, necessária e 

proporcional ao atendimento do direito aos alimentos. Na aplicação das 

normas constitucionais deve-se perseguir, entre outros, os princípios da 

supremacia e da unidade da Constituição, bem como o da máxima 

efetividade das normas constitucionais. A falta de previsão 

infraconstitucional não pode ser suficiente para impedir a efetivação de 

um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 

1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 18. 01. 2012 – grifamos) 11. 

Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fl. 53, anverso e verso, determinando 

que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros 

de restrições de crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, 

§3º, do Código de ritos. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte 

exequente proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no 

art. 517, do CPC. 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. 

Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763939 Nr: 15312-39.2014.811.0003

 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: DAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM, PCDM, SCMES, MCDM, LMDM, ECDM, 

ACDMS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO COSTA SILVA - 

OAB:OAB/GO 33786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYSANDRA ISABELLE DE 

MORAIS E SILVA - OAB:21599, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - 

OAB:5393/MT

 Processo n.º 15312-39.2014.811.0003 Vistos etc.1. O art. 139, II, do 

Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela rápida solução do 

litígio. Tal disposição está alinhada com a nova ordem constitucional, a qual 

situa a dignidade da pessoa humana como núcleo do constitucionalismo 

contemporâneo e pilar do Estado Democrático de Direito. Esta nova 

concepção de justiça constitucional, sem dúvida, teve sua tônica com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 45, promulgada em 08.12.2004, em 

especial com a consagração do princípio da razoável duração do 

processo, localizado topograficamente no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta 

Republicana de 1988, considerando que nenhum processo pode tramitar 

ad eternum, sob o risco de depor contra a credibilidade do Poder Judiciário 

e de suas instituições.2. Nesta linha raciocínio, tendo em vista que o 

Município de Rondonópolis custeia as despesas com exames de DNA, 

conforme ofício n.º 777/AJ/SMS/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, 

assim como em atenção ao Ofício 1100/2017/DF, da Diretoria do Foro 

desta Comarca, determino às partes que compareçam ao Laboratório São 

João, situado à Av. João Ponce de Arruda, n.º 2196, Centro, Rondonópolis 

- MT, no dia 04.06.2018, às 9h30min, para coleta do material genético e 

consequente realização do exame pericial, cujo valor será integralmente 

custeado pelo Município.3. Oficie-se imediatamente ao laboratório 

suprarreferido quanto à data suprarreferida para realização da coleta do 

material genético.4. Saliente-se, ainda, à parte autora, expressamente, que 

o seu não comparecimento no ato solene ensejará a extinção do 

processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, por manifesto desinteresse 

no deslinde da causa, bem como saliente-se à parte requerida, 

expressamente, que se não se fizer presente no referido ato será 

presumida a paternidade do de cujus em relação a parte demandante, 

conforme dicção da Súmula 301 do STJ, julgando-se procedente o pedido 

inicial.5. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 29 de 

janeiro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779453 Nr: 5967-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDFF, LCPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo n.º 5967-15.2015.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de outubro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 394675 Nr: 8172-95.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, VNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVALDO NARCISO DA COSTA - 

OAB:10502 B, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/795

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 87

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420368 Nr: 2645-94.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0
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 Processo n.º 2645-94.2009.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, II, do Novo Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta 

desde 2009, assim, não obstante a manifestação de fl. 279, intime-se a 

parte autora para que, no prazo máximo e improrrogável de 2 (dois) 

meses, dê o regular andamento processual, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 485, III, do Código de Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438989 Nr: 7656-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNS, LADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. De outro lado, a tentativa de localização de bens do devedor por 

intermédio de instituições bancárias e órgãos públicos deve ser 

prestigiada, pela sua utilidade e para emprestar efetividade ao processo 

de execução. 7. Dessarte, gizadas essas razões, defiro os requerimentos 

de fls. 137/138, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Primavera do Leste/MT, para que informe ao juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da existência de bens imóveis registrados em nome do 

devedor. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 439403 Nr: 8070-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MARCIA ROCHA PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT, POLLYANA DE PAULA E SILVA - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8070-68.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 145/146, devendo ser oficiado conforme o 

postulado.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700162 Nr: 8133-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRMG, WMG, BHG, KMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:OAM/MT 16475-A

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 149/150, anverso e verso, 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de ritos. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte 

exequente proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no 

art. 517, do CPC. 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. 

Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700563 Nr: 8534-58.2011.811.0003

 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: GGFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDBPP, AMPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Processo n.º 8534-58.2011.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, II, do Novo Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, defiro o pleito de fl. 202, primeiro parágrafo, 

devendo ser oficiado conforme postulado.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711424 Nr: 6432-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDN, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a efetiva prestação alimentícia, o que certamente levou a parte exequente 

a manejar a presente ação.10. Corroborando as lições supra, considero, 

ainda, o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado:“A 

obrigação alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever 

fundamental. O princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, 

aliado aos princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de 

buscar todos os meios possíveis para a efetivação do comando 

constitucional. A inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA 

e do SPC é medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento 

do direito aos alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se 

perseguir, entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da 

Constituição, bem como o da máxima efetividade das normas 

constitucionais. A falta de previsão infraconstitucional não pode ser 
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suficiente para impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – 

Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos 

Machado. DJ: 18. 01. 2012 – grifamos)11. Assim, por todo o exposto e 

tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito 

de fls. 87/88, anverso e verso, determinando que se oficie ao SPC e ao 

SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o 

nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de ritos.12. No 

mais, sem prejuízo das demais determinações constantes nesta decisão, 

determino que se expeça certidão judicial que comprova a dívida 

exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto na forma 

postulada, com espeque no art. 517, do CPC.13. Em seguida, cumpridas as 

determinações supra, abra-se vista dos autos à parte autora para indicar 

bens do devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao 

Ministério Público.14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se.16. Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732829 Nr: 12945-76.2013.811.0003

 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: LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Processo n.º 12945-76.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 768466 Nr: 1477-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDSM, IADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 Processo n.º 1477-47.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 65/66.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785367 Nr: 8356-70.2015.811.0003

 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: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFC, JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8356-70.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada M.H.A.R., 

neste ato representado por sua genitora Sr.ª Priscila Leite de Alvarenga 

em face de NILTON CARDOSO RIBEIRO (qualificados nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos (fl. 74), infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando houver o adimplemento 

total da dívida.

5. Diante da manifestação das partes verifica-se que a obrigação contida 

nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise.

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito, nos termos do art. 924, II, do Codex Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792940 Nr: 11514-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SACL, SCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11514-36.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 42, anverso e verso, devendo a parte requerida ser 

citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do Código de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos nomeio, desde já, 

como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, 

para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado 

para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804429 Nr: 16097-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16097-64.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 48/49, anverso e verso, devendo a parte requerida 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do Código de 

Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos nomeio, desde já, 
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como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, 

para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado 

para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 813490 Nr: 719-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBÉRIO SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JUNIOR 

- OAB:5646, YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 39, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819880 Nr: 2871-55.2016.811.0003

 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: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2871-55.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 42, anverso e verso, devendo a parte requerida ser 

citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do Código de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos nomeio, desde já, 

como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, 

para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado 

para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866147 Nr: 5326-56.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, FJDS, VJDS, FJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0, MARCILIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 5326-56.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 84, recebo a apelação de 

fls. 74/81 (art. 1.012, caput, CPC), nos efetivos devolutivo e suspensivo.

2. Considerando que a parte apelada já apresentou suas contrarrazões 

(art. 1.010, §1º, CPC), às fls. 87/89, certifique a Sr.ª gestora judiciária 

como prescrito no art. 346, da CNGC.

3. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 878138 Nr: 9621-39.2017.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDO, KVSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA SANTANA SANTOS - 

OAB:17289-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 19. Isto posto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro 

liminarmente a busca e apreensão da menor Kauany Vitória Santos 

Rodrigues (qualificada nos autos), restituindo-a aos cuidados da genitora, 

guardiã fática, prescindindo de justificação (arts. 839 e 841 c.c. art. 804, 

todos do CPC). Servirá cópia da presente decisão como mandado de 

busca e apreensão, que deverá ser cumprido, inclusive, em regime de 

plantão judiciário.20. O meirinho encarregado da diligência deverá 

informar, imprescindivelmente, à parte requerida, o fato de que se trata de 

medida provisória, que poderá ser revogada se vier ele a provar direito 

contrário no decorrer do processo, em que serão, ainda, ouvidos seus 

argumentos.21. Cite-se a parte demandada, para contestar, caso queira, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que deseja produzir e 

ficando advertido que, se a medida não for contestada, no prazo e na 

forma legal, presumir-se-ão verdadeiros os fatos deduzidos na peça 

vestibular (art. 307, CPC).22. Intime-se.23. Notifique-se o Ministério 

Púb l i co .24 .  Expeça -se  o  n e c e s s á r i o ,  c o m  u r g ê n c i a . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 06 de outubro de 2017.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 416313 Nr: 11977-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 123, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446837 Nr: 2019-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2019-07.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 171/172, pelo que determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.
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5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700771 Nr: 8743-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDB, LMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 8743-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 83/84.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704699 Nr: 12677-90.2011.811.0003

 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: VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INÁCIO PARREIRA - 

OAB:20241, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 Processo n.º 12677-90.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 346/348, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Não havendo manifestação no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Sr.ª gestora judiciária, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707198 Nr: 1958-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Processo n.º 1958-15.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Nota-se que o executado requereu à fl. 192, anverso e verso, a 

intimação da parte autora para carrear aos autos as informações 

bancárias necessárias para o cumprimento de sua obrigação, porém, do 

volver dos autos a informação requerida está acostada às fls. 190/191.

 2. Assim, intime-se a parte requerida para que cumpra o pleito de fls. 

190/191.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712755 Nr: 7837-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDAA, PKDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 83/84, anverso e verso, 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de ritos. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte 

exequente proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no 

art. 517, do CPC. 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. 

Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715142 Nr: 10396-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10396-30.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 109/110, pelo que determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717543 Nr: 12988-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDO, MASDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA 

TAVARES - OAB:OAB/MT17.937

 Processo n.º 12988-47.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 73/74, anverso e verso, devendo ser procedida à 
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notificação do empregador do requerido, nos termos do art. 5º, §7º, da Lei 

n.º 5.478/68, devendo ser imediatamente oficiado, para que efetue o 

desconto diretamente na folha de pagamento do requerido.

 2. No mais, determino que seja oficiado à Caixa Econômica Federal a fim 

de que informe ao juízo acerca da existência de saldo de FGTS/PIS em 

favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 722879 Nr: 3887-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Intimação do patrono da parte requerida para instruir e retirar mandado de 

registro, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723808 Nr: 4801-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, ALSJ, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409

 Processo n.º 4801-16.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Apensem-se os autos ao Proc. Cód. 438620.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731321 Nr: 11747-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAR, PLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11747-04.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada M.H.A.R., 

neste ato representado por sua genitora Sr.ª Priscila Leite de Alvarenga 

em face de NILTON CARDOSO RIBEIRO (qualificados nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos (fl. 74), infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando houver o adimplemento 

total da dívida.

5. Diante da manifestação das partes verifica-se que a obrigação contida 

nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise.

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito, nos termos do art. 924, II, do Codex Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750946 Nr: 8260-89.2014.811.0003

 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: JPNHS, FNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 8260-89.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 161.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 751730 Nr: 8633-23.2014.811.0003

 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: NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO 

MARTINIANO DOS SANTOS - OAB:OAB/SP.2019.617, LORRANE 

MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT20.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 133, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754884 Nr: 10231-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10231-12.2014.811.0003
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Vistos etc.

1. Determino que se proceda imediatamente à busca de endereço da parte 

demandada junto ao convênio TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à 

parte autora para sua manifestação, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755132 Nr: 10361-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRAR, ECAR, MLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10361-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 60, devendo proceder-se com o necessário para 

transferência do numerário bloqueado judicialmente à conta bancária de 

titularidade da parte autora.

2. Empós, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 755207 Nr: 10422-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNMDS, JAM, NMDJ, ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre a Carta 

Precatória de certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 60, em cinco 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761377 Nr: 14164-90.2014.811.0003

 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: SVAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 927-18.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 46, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761377 Nr: 14164-90.2014.811.0003

 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: SVAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14164-90.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 250, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762671 Nr: 14777-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILDA MARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/GO 6491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 Processo n.º 14777-13.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 209, segundo parágrafo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 767830 Nr: 1252-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora de que os autos encontram-se com 

vista, por cinco dias, para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 768469 Nr: 1480-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDSM, IADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Neste ínterim, sem prejuízo das demais determinações constantes 

nesta decisão, determino que se expeça certidão judicial que comprova a 

dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto na 

forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 13. No mais, defiro o 

pleito de fl. 75. 14. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 15. 

Expeça-se o necessário. 16. Intime-se. 17. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 9758-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEFDS, EHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 50/51, anverso e verso, devendo 

proceder-se com o necessário para transferência do numerário bloqueado 

judicialmente à conta bancária de titularidade da parte autora, bem como, 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de ritos. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte 

exequente proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no 

art. 517, do CPC. 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. 

Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793959 Nr: 11881-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDSS, RDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO 

FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fl. 53, determinando que se oficie ao 

SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de 

crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de 

ritos. 12. Em seguida, cumpridas as determinações supra, abra-se vista 

dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. 15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 807170 Nr: 17073-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILLO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 55, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 815534 Nr: 1406-11.2016.811.0003

 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: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMN, MNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 214, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819035 Nr: 2589-17.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRLDS, MRLDS, MARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2589-17.2016.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que a parte 

autora requer ao juízo que este promova diligências para obtenção de 

informações pessoais do demandado, mormente acerca de seu endereço, 

uma vez que não mais conseguiu contatá-lo.

 2. Assim, por considerar que a busca de informações e endereço da 

parte ex adversa não guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional e 

que a incumbência de manter atualizado o endereços nos autos é das 

próprias partes, indefiro o pleito formulado em audiência pela demandante, 

eis que se trata de atribuição da própria parte.

3. Em consequência, abra-se vista dos autos à parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito e informe o endereço 

atualizado do requerido, possibilitando, assim, a regular tramitação 

processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do Código de Ritos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 821669 Nr: 3484-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDCSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 167, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 823388 Nr: 4118-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: DCSL, DCDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4989-77.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Do vagaroso volver dos autos, nota-se que, no processo em apenso 

(Ação de Oposição n.º 8066-94.2011.811.0003), está pendente a 

manifestação do representante do Ministério Público.

2. Aportando a manifestação ministerial no feito em apenso, venham-me 

os presentes autos conclusos para sentença, juntamente com aqueles.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 833382 Nr: 6661-47.2016.811.0003

 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: MVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPGH, DCG, SKMH, GMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 Do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 77, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 833398 Nr: 6664-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRMB, DORACI FERREIRA DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECXANDER PEREIRA BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho 

- OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 44, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866147 Nr: 5326-56.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, FJDS, VJDS, FJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0, MARCILIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 4989-77.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Do vagaroso volver dos autos, nota-se que, no processo em apenso 

(Ação de Oposição n.º 8066-94.2011.811.0003), está pendente a 

manifestação do representante do Ministério Público.

2. Aportando a manifestação ministerial no feito em apenso, venham-me 

os presentes autos conclusos para sentença, juntamente com aqueles.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 880275 Nr: 10402-61.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROSSETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Resende de Oliveira - 

OAB:12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 21, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 715579 Nr: 10871-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, TMSOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do pratrono da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262 Nr: 115-79.1993.811.0003

 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: ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 115-79.1993.811.0003, Protocolo 

262, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 413988 Nr: 9653-59.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMF, FMF, CMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - 

OAB:OAB/MT11441, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, ROGERIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:MT/6616, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21607/0, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:MT/6616, Rosane 

Santos da Silva - OAB:17087/O-MT, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA 

SILVA - OAB:20752/O

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre dos cálculos 

de fls. 1233/1235, em 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

FINALIDADE: AUTOS N. 3463-75.2011.811.0003 – CI 448284 - INTIMAÇÃO 

da parte KAIQUE GONÇALVES DIAS, atualmente em lugar incerto e não 
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sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 (CINCO DIAS), 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO CPC, pois este 

encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO, CONSIDERANDO 

A MAIORIDADE SUPERVENIENTE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR SUA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL BEM COMO INDICAR BENS PASSÍVEIS 

DE PENHORA E APRESENTAR CALCULO ATUALIZADO DO DÉBITO. Eu, 

MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis 

- MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 5776-14.2008.811.0003 – CI 409874 - INTIMAÇÃO 

da parte IVA DA CRUZ DE MORAES, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 (CINCO DIAS), 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO CPC, pois este 

encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. Eu, MAISA 

BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis - MT, 31 

de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N.º 1617-81.2015.811.0003 – CI 768808 - 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO JOSE TIAGO ALVEZ FERRAZ, PARA QUE 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE ACERCA DA 

PENHORA. Eu, MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. 

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 7714-68.2013.811.0003 – CI 726803 - INTIMAÇÃO 

da parte ELISANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 

(CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO 

CPC, pois este encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para 

tanto DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. Eu, 

MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis 

- MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 4658-95.2011.811.0003 – CI 449479 - INTIMAÇÃO 

da parte MARIA HELENA BRAGA DA SILVA, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 (CINCO 

DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO CPC, 

pois este encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para 

tanto DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO, 

INFORMANDO ENDEREÇO ATUALIZADO DO REQUERIDO E REALIZAR A 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. Eu, MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, 

ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio 

Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 3290-46.2014.811.0003 – CI 741951 - INTIMAÇÃO 

da parte CLAUDIA FERREIRA LUCAS, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para CONSTITUIR NOVO PATRONO NOS AUTOS, EM 15 (QUINZE 

DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 76, §1°, I, DO CPC, 

pois este encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para 

tanto CONSTITUIR NOVO PATRONO NOS AUTOS SOB PENA DE 

EXTINÇÃO. Eu, MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, 

digitei. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 15305-91.2007.811.0003 – CI 401809 - 

INTIMAÇÃO da parte AEDSON ALVES MOREIRA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 

(CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO 

CPC, pois este encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para 

tanto DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. Eu, 

MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis 

- MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N.º 7391-29.2014.811.0003 – CI 749283 - 

INTIMAÇÃO da parte CRIS TATIANE GUEDES DA SILVA, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para constituir novo patrono nos autos 

conforme art. 112 do CPC, bem como dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos etc. (...) 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 falecido Natan Elias de Lima como genitor da requerente, 

ante a prova que se afigura nos autos. Finalmente, invocando o princípio 

da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor do FUNADEP, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, sobretudo tendo em vista a natureza da causa e grau de zelo do 

profissional (art. 85, §2º c/c art. 292, III, ambos do CPC), ressaltando que a 

exigibilidade das referidas verbas ficarão suspensas enquanto perdurar a 

impossibilidade da parte demandante em adimpli-la, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC, eis que beneficiária da Justiça gratuita. No mais, a teor da 

renúncia apresentada pelo patrono da demandante, procedida em 

conformidade com os ditames do art. 112, do CPC, intime-se pessoalmente 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo patrono, 

dando-se-lhe ciência do teor da sentença. (...) Em todo caso, 

permanecendo a parte autora inerte, invocando analogicamente a norma 

insculpida no art. 72, inciso II do CPC, nomeio curador à autora Cris Tatiane 

Guedes da Silva o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de 

seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

parte requerente, devendo o mesmo ser intimado para fins de ciência da 

presente sentença. Após, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Eu, MAISA BRAUN, 

MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de 

janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N.º 9167-64.2014.811.0003 – CI 752764 - CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, ODAIR DOS SANTOS MENEGASSI, 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, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

12/04/2018, às 15:30, na sala de audiência da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, momento em que poderá apresentar sua contestação, 

importando a sua ausência em confissão e revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Fica também, o 

requerido INTIMADO, por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os 

alimentos provisórios, no valor de R$ 40,00% (quarenta porcento) do 

salário mínimo a ser pago através de depósito bancário na seguinte conta: 

DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil S.A., Agência 0551-7, Conta 

Corrente nº 65032-3, em nome de MARINES DA ROSA, CPF n. 

042.178.341-95. Eu, MAISA BRAUN, MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, 

digitei. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000504-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCINA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000504-07-2017.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter NERCINA 

ALVES DOS SANTOS à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por VERONICE ALVES DOS 

SANTOS, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 
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e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Custas integralizadas quando da propositura 

da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de 

janeiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.
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Processo PJE nº 1000504-07-2017.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter NERCINA 

ALVES DOS SANTOS à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por VERONICE ALVES DOS 

SANTOS, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Custas integralizadas quando da propositura 

da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de 

janeiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000504-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCINA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000504-07-2017.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter NERCINA 

ALVES DOS SANTOS à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por VERONICE ALVES DOS 

SANTOS, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Custas integralizadas quando da propositura 

da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de 

janeiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008547-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA VILHALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MORAES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004905-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA ROSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1004905-83-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VALDIRA 

ROSA DE SOUZA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por VALDENIR BENTO DE SOUZA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Custas integralizadas quando da propositura da ação. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 

2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004905-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA ROSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1004905-83-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VALDIRA 

ROSA DE SOUZA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por VALDENIR BENTO DE SOUZA, a quem 
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competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Custas integralizadas quando da propositura da ação. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 

2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004905-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA ROSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1004905-83-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VALDIRA 

ROSA DE SOUZA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por VALDENIR BENTO DE SOUZA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Custas integralizadas quando da propositura da ação. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 

2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005764-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICETO RAMOS OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (A) AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000550-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR ANTONIO DO SOUTO (REQUERENTE)

VANTUIL TADEU DO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS REIS SOUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000550-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. Prima facie, intimem-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual o interesse 

no presente procedimento, haja vista que na matrícula acostada no ID 

11549305 consta averbação de formal de partilha, atribuindo-se a 

quota-parte de cada um dos herdeiros demandantes, na forma do petitório 

inaugural, sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único 

do CPC). Sem prejuízo, acaso subsista o interesse no processamento do 

presente, os herdeiros deverão apresentar instrumento de 

representatividade processual recente, considerando-se que aquele 

acostado ao feito foi suprimido, sendo inclusive de longa data. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007372-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. L. P. (REQUERENTE)

D. M. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. A. (REQUERIDO)

C. W. L. P. (REQUERIDO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 11405598.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005457-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para agendar nova audiência de conciliação, nos 

termos da decisão inicial, a ser realizada em 14 de março de 2018, às 

13h30min, no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora, bem como a comunicação ao Juízo Deprecado 

(Carta Precatória n. 0236916-68.2017.8.04.0001), via malote digital. Hélio 

Avelino dos Santos Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728231 Nr: 9043-18.2013.811.0003

 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: TAM, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor das informações vertidas na petição de fls. 154/155, intime-se a 

inventariante para colacionar aos autos cópia atualizada da matrícula do 

imóvel inventariado, no prazo de quinze dias.

Na sequência, havendo interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério 

Público e, em seguida, à Fazenda Pública para fins do art. 638 do CPC.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795133 Nr: 12434-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS, MADSJ, CADJ, JVDS, MLSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA 

ABAIXO: Vistos etc., (...)Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do 

ESPÓLIO de LUIZ VALERIO DA SILVA, sendo requerente e inventariante 

ANTONIA VIEIRA DA SILVA e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Verifica-se que há nos autos certidão negativa de débito 

federal (fl. 44), estadual (fl. 53) e municipal (fl. 55), e Guia de Informação e 

Apuração do ITCD e a respectiva declaração de isenção do tributo (fls. 

49/52). Apresentaram-se as primeiras declarações (fls. 31/33) e plano de 

partilha na forma legal (fls. 35/36). Em face ao exposto, HOMOLOGO a 

partilha relativa aos bens deixados pelo falecido LUIZ VALERIO DA SILVA, 

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. 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. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 347036 Nr: 2459-13.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDC, HPDC, DPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 CERTIFICO que efetuei atualizei o cadastro das partes exequentes. Ato 

contínuo, renovo a intimação de fl. 241: "Vistos etc. A teor das certidões 

de nascimento encartadas às fls. 186/188, considerando que os 

exequentes Suellem, Hélio e Danielly atingiram a maioridade no curso da 

ação, determino a suspensão do presente feito forte no quanto disposto 

no art. 76, ‘caput, do CPC/2015. Destarte, intimem-se os exequentes, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem a sua representação 

processual, sob pena de extinção (NCPC, art. 76, § 1º, I). A propósito: “Ao 

atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006). No mais, efetive-se a 

retificação nos registros do feito e no Sistema Apolo para que os 

exequentes Suellem, Hélio e Danielly passem a constar pessoalmente no 

polo ativo da presente execução de alimentos, ante a desnecessidade de 

serem assistidos por seu genitor. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738098 Nr: 759-84.2014.811.0003

 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: BADS, BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 (...)Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para processar a presente demanda, 

em favor do douto Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher desta Comarca de Rondonópolis, para onde 

determino a remessa deste feito.Certifique-se e remeta-se o presente feito 

à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

desta comarca, efetuadas as anotações e baixas necessárias.Intime-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747423 Nr: 6417-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA MORAES COTAS VIDEIRA, MARIA 

LUIZA MORAES, SERGIO RICARDO MORAES, JOAO MORAES JUNIOR, 

FERNANDO CESAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA REGINA FAGUNDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MIE NINOMIYA - 

OAB:13559/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 VISTOS.

01. A teor da preliminar arguida às fls. 96/100, bem como pedido de 

condenação em litigância de má-fé, manifeste-se a embargante em cinco 

dias.

02. Após, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818988 Nr: 2562-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDQBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA ENDERLE BANAK - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Vistos etc.

A teor da certidão retro, intime-se a patrona subscritora da petição 

recebida pela central de protocolo sob a numeração A652327 Dra. Shirlei 

Mesquita Sandin para, no prazo de 24 horas, retirar os documentos 

diretamente perante a secretaria deste Juízo e devolvê-los em cartório na 

forma do art. 329, II da CNGC, sob pena de inviabilizar o recebimento e 

exame da prova, em virtude da impossibilidade de juntada dos documentos 

apresentados na forma do art. 331 da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 328977 Nr: 806-10.2004.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMSD, MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - OAB:OAB/MT13.772, 

BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B
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 Vistos etc.

A teor do requerimento retro, intime-se o executado na forma capitulada 

no art. 876, §1º, II do CPC, por carta com aviso de recebimento, dando-lhe 

ciência de que os bens indicados no auto de penhora de fls. 93/93verso 

serão adjudicados em favor do exequente pelo valor da avaliação, 

podendo o devedor, no prazo de cinco dias, remir a execução, na forma 

do disposto no art. 826 do CPC.

Decorrido o prazo de cinco dias da intimação do devedor sem qualquer 

manifestação, expeça-se, imediatamente, carta de adjudicação em favor 

do exequente.

Desde já, ressalvo que eventuais débitos de natureza tributária que 

eventualmente recaiam sobre o veículo, bem como as despesas de 

transferência da propriedade devem ser suportados pelo credor.

A propósito:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - ADJUDICAÇÃO 

DE VEÍCULO - DÉBITOS DE IPVA, DPVAT E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO 

CREDOR/ADJUDICATÁRIO.’ (AI 545285 SC 2011.054528-5, Órgão Julgador 

Câmara Especial Regional de Chapecó; Julgamento: 15 de Fevereiro de 

2012; Relator: Guilherme Nunes Born)

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 716009 Nr: 11356-83.2012.811.0003

 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: YVAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADS, PCVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 (...).Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para processar a presente demanda, 

em favor do douto Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher desta Comarca de Rondonópolis, para onde 

determino a remessa deste feito.Certifique-se e remeta-se o presente feito 

à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

desta comarca, efetuadas as anotações e baixas necessárias.Intime-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718199 Nr: 13655-33.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDR, JDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108, CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307, CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB:MT/9307

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR, com efeito, ‘ex tunc’, a existência de união estável vivenciada 

entre C. C. dos S. e J. F. R., pelo período compreendido entre meados de 

1992 à maio de 2012 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, dando 

por prejudicada a efetivação da partilha de bens e a fixação dos alimentos 

em favor da parte autora, conforme fundamentos anteriormente 

lançados.Sem custas e honorários ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida, restando outrossim deferido o r. benefício aos 

requeridos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727650 Nr: 8508-89.2013.811.0003

 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: KTDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, RAFAEL SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 

19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 INTIMAÇÃO/VISTA à parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memoriais, nos termos da decisão de fl. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728111 Nr: 8935-86.2013.811.0003

 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: LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, VERGINIA CHINELATO - OAB:24.027-MT

 INTIMAÇÃO/VISTA à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memoriais, nos termos da decisão de fl. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730698 Nr: 11261-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM, JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO JOSÉ SILVA DO 

CARMO - OAB:283128-SP

 Vistos etc., 1. Haja vista o descumprimento do acordo entabulado entre 

as partes (fls. 57/59), sem qualquer manifestação do executado (fls. 99 e 

102), o feito retomará o seu curso processual.2. Doravante, em acurada 

análise do feito, verifica-se que foram fixados alimentos definitivos no bojo 

dos autos nº. 7430-07.2006.811.0003 (Código nº. 379166), de modo que o 

valor destes (provisórios) deve retroagir a data da citação, por força do 

art. 13, §2º da Lei 5.478/68. (...).Destarte, a parte exequente deverá 

retificar a planilha de débito exequenda, nos termos alhures delineados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, observando-se que a presente execução se 

trata dos débitos originados a partir do mês de junho de 2013 (fls. 06 e 

40), de modo que o cálculo deve considerar apenas o período em liça, haja 

vista que o feito executivo em apenso (Código nº. 730694) tramita pelo rito 

da penhora, isto é, incompatível com este (prisão). 3. Por oportuno, 

registro que o cálculo atualizado do débito alimentar deve contemplar, de 

forma pormenorizada, os valores devidos com as respectivas deduções, 

discriminando a quantia adimplida quando da vigência do acordo encartado 

aos autos (fls. 57/59).4. Em seguida, tornem os autos conclusos.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732084 Nr: 12360-24.2013.811.0003

 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: MJLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJNDA, GLDA, GLDA, JMDA, GLDA, JNDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ - 

OAB:OAB/MT 16.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA A 

SEGUIR TRANSCRITA: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente actio proposta por C. E. M. B., representado 
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por sua genitora Sra. Bruna Brotti dos Santos, em desfavor de MARCELO 

MACEDO, condenando, via de conseqüência, o Requerido ao pagamento 

de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, a título de alimentos, que 

deverão ser pagos nos termos da fundamentação, em favor do filho, 

mediante desconto em folha de pagamento e subsequente depósito em 

conta bancária diretamente em favor da representante legal do menor até 

o dia 10 de cada mês, restando assim resolvido o mérito do processo 

(CPC, 487, I). Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça, que 

ora defiro também em favor do demandado, a teor do pleito realizado em 

sede de contestação. Após, arquivem-se os autos com baixas e 

anotações de estilo. Notifique-se o Ministério Público. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 769616 Nr: 1981-53.2015.811.0003

 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: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS, CJP, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - OAB:17130/0, 

KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:OAB/MT 20.179, LUCIMARA DE 

OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699

 Intimação do patrono do autor para se manifestar acerca da petição do 

reu de fls. 93/95 no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 706282 Nr: 992-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS, NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:1754

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS DR. ALVARIN 

RODRIGUES DE ARRUDA, PARA PROCEDER O PAGAMENTO DO DÉBITO 

EXEQUENDO NO EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS, SOB 

PENA DE, NÃO O FAZENDO, INCORRER EM ACRÉSCIMO DE MULTA NO 

IMPORTE DE 10 (DEZ) POR CENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 706282 Nr: 992-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS, NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:1754

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS DR. ALVARINO 

RODRIGUES DE ARRUDA, PARA PROCEDER O PAGAMENTO DO DÉBITO 

EXEQUENDO NO EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS, SOB 

PENA DE, NÃO O FAZENDO, INCORRER EM ACRÉSCIMO DE MULTA NO 

IMPORTE DE 10 (DEZ) POR CENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708418 Nr: 3268-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA, DAN, JLG, JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA M. HARDMAN DA 

SILVA - OAB:13.270, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:MT/5713, 

SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Cumprida a decisão proferida nos autos da ação em apenso (ID 719365), 

mormente no que tange à juntada da petição e documentos apresentada 

pelo executado, intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se no 

prazo de quinze dias.

Sem prejuízo, intime-se novamente a exequente para apresentar nova 

memória atualizada do débito sem a incidência da multa prevista no art. 

523, §1º do CPC, nos termos da decisão de fl. 132.

Após, intime-se o executado para pagamento, consoante determinação 

exarada na decisão de fl. 132.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Intimação do patrono do autor para informar no prazo de 05(cinco) dias a 

conta ,agência e banco da representante legal dos menores para que seja 

efetuado o desconto em folha de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 741215 Nr: 2815-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRFDJS, JRDJS, NCFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor do petitório retro, necessária a realização de consulta acerca do 

atual endereço do executado junto à Rede Infoseg, sobretudo 

considerando a “Orientação do CNJ no sentido de que os magistrados, 

antes de determinar a citação editalícia, promovam diligências por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário tais como INFOJUD e 

INFOSEG, a fim de confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do réu.” 

(TJ-RJ - AI: 00198721120148190000, Relator: DES. ANDREA FORTUNA 

TEIXEIRA, Data de Publicação: 27/10/2014), cujo resultado da busca segue 

em anexo.

Doravante, o endereço obtido através da pesquisa é o mesmo indicado às 

fls. 46, no qual o executado não foi localizado.

No mais, indefiro a expedição de ofício ao cartório eleitoral, uma vez que a 

base de dados da Rede Infoseg abrange ao daquele órgão.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790551 Nr: 10437-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDS, GPDS, QCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por A. C. P. DA S. e 

G. P. DA S., devidamente representados pela genitora em face de R. A. 

DA S., todos bem qualificados nos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 355 de 554



 Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

Derradeiramente, a parte exequente apresentou pedido de desistência da 

ação haja vista a existência de tratativas visando a quitação do débito na 

via extrajudicial (fls. 64).

O M.P. opinou pela extinção do feito.

É o relatório. Decido.

A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à 

parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu 

nada que obstaculize o acolhimento do pedido de desistência.

Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, 

parágrafo único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC).

Sem custas e honorários ante à gratuidade da Justiça.

 P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380969 Nr: 9225-48.2006.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRPC, MJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO 

BENEVENUTO KROMBERG - OAB:20439/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

BENEVENUTO KROMBERG, para devolução dos autos nº 

9225-48.2006.811.0003, Protocolo 380969, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720891 Nr: 1924-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/O

 Vistos etc.

1. Inicialmente, indefiro o pedido de coerção pessoal do executado, haja 

vista tratar-se de execução que tramita sob o rito da constrição 

patrimonial.

2. Doravante, considerando a adoção de todas as medidas coercitivas 

previstas expressamente na norma defiro o pedido de inscrição do nome 

do devedor junto aos órgãos de restrição ao crédito - SPC e Serasa, 

máxime porque a providência subsiste como alternativa aos casos em que 

as outras medidas restaram insuficientes para coibir a inadimplência do 

devedor de alimentos.

Ademais, registre-se que a verba alimentar tem caráter vital para as 

manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável.

Assim, por todo o exposto e a teor do quanto disposto no artigo 782, §3º 

do CPC/2015, defiro o pleito retro, determinando que se oficie ao SPC e ao 

SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o 

nome do executado.

3. Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Na sequencia, vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720891 Nr: 1924-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/O

 Vistos etc.,I -(..)Assim, indefiro o pedido de penhora de ativos financeiros 

da pessoa jurídica suprarreferida (fls. 105/106).II – Doravante, defiro o 

pedido de bloqueio do 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). Diante disso, oficie-se à 

Caixa Econômica Federal a fim de tomar as providências necessárias, 

assinalando-se 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 dos autos à parte exequente a fim de requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.III – Sem prejuízo, 

considerando que Ana Luiza Carvalho Dias atingiu a maioridade no curso 

da ação (fl. 19), efetive-se a retificação nos registros do feito e no 

Sistema Apolo para que a mesma passe a constar pessoalmente no polo 

ativo do presente processo, ante a desnecessidade de ser representada 

por sua genitora.No mais, intime-se a exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de 

nulidade, nos termos do art. 76, I, do Código de Processo Civil.

(...)Intime-se. Notifique-se. Expediente necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002920-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002920-45.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada’ ajuizada por J. R. de O. em 

desfavor de J. D. R. de O. Relata o autor que a interditanda é sua irmã, 

sendo que a mesma encontra-se impossibilitada para o exercício de 

atividades de seu cotidiano, em razão de possuir deficiência auditiva e 

visual, desde o nascimento, mostrando-se incapaz de praticar atos da 

vida civil, razão pela qual necessita ter regularizada sua representação 

legal com a nomeação de curador. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão registrada no ID nº. 9034562, foi indeferida a 

curatela provisória, haja vista a ausência de documento médico apto a 

embasar suas alegações. Estudos social e psicológico acostados nos IDs 

nº 9840120, 9840124, 10575573 e 10657143. Em sede de audiência de 

entrevista designada por este juízo, restou impossibilitada a oitiva da 

interditanda, nomeando-se curador especial à mesma, caso não fosse 

ofertada defesa, bem como deferiu-se a produção de prova pericial (ID nº. 

9842696 e 9842699). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10813604 e do autor no ID nº. 10997508. O laudo pericial aportou aos 

autos no ID nº. 10657135. Instada a manifestar-se, a douta representante 

do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial, 

nomeando-se curador à requerida (ID nº. 11508456). Feito concluso. É a 

síntese. Decido. Inicialmente, considerando o laudo pericial que instrui o 

feito, bem como os estudos sociais e psicológicos realizados, este Juízo 

constatou que a enfermidade que acomete a interditanda restou 
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suficientemente demonstrada, não reunindo condições para a prática de 

qualquer ato da vida civil, desnecessária realização de maiores provas 

acerca do pedido. Doravante, o procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, 

para ser considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - 

dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão 

apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos (ID nº. 10657135), o que justifica, portanto, 

sua submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 

13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. 

Com efeito, além da perícia médica realizada no feito, os relatórios 

correspondes às avaliações sociais e psicológicas encartadas 

evidenciam que a interditanda apresenta restrições para atividades da 

vida diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, sendo 

totalmente depende do auxílio de terceiros para realizar qualquer atividade 

no dia a dia, além de salientar que a requerente é a pessoa que de fato 

presta-lhe o auxílio necessário para suprir suas necessidades diárias. 

Nesse particular, observa-se trecho do relatório social: “A Sraª Joana 

demonstra bastante afinidade com o requerente, onde os mesmos se 

comunicam e se entendem bem. Aparenta ter cuidado, carinho e zelo pela 

irmã (...)” (sic ID 9840124 – página 2). A situação de seu quadro de saúde 

também foi constatada por ocasião da audiência de entrevista, na qual 

sequer foi possível proceder a oitiva da parte requeria, em face da 

dificuldade de comunicação da mesma (ID 9842699). Isso não implicará, 

por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter J. D. R. de O. 

à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por J. R. de O., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça precedentemente deferida. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003648-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

cédula de identidade (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003648-23.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Inventário’ ajuizada por JOSELITO RODRIGUES DA SILVA em razão do 

óbito de sua genitora TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Admitida a ação, nomeou-se o 

requerente como inventariante, ocasião em que foi determinada a 

apresentação dos documentos indicados no ID 3075236, sendo que até a 

presente data não há qualquer manifestação no feito. Destarte, o 

inventariante foi pessoalmente intimado (ID 10950935), a fim de conferir 

integral cumprimento à decisão inaugural e, apesar de igualmente 

cientificado por intermédio de seu patrono constituído nos autos, 

quedou-se inerte, estando os autos paralisados de longa data. É o relato 

necessário. DECIDO. Compulsando os autos vislumbro que a parte 

inventariante apesar de devidamente intimada deixou de promover o 

regular andamento do feito, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo sem 

manifestação. Depreende-se no feito a pendência de cumprimento do 

decisum inaugural (ID 3075236), proferido aos 14 de outubro de 2016 e, 

em não havendo qualquer informação acerca da existência de credores 

habilitados e sendo o inventariante o único herdeiros da ‘de cujus’, inviável 

o prosseguimento do feito. Diante disso, a despeito de se tratar de 

inventário, o feito não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, 

mormente considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa, inviabilizando o Juízo de 

promover a movimentação da marcha processual. Doravante, é cediço 

que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, secundário, 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto. Para 

toda e qualquer ação exige-se que a parte preencha as condições 

respectivas, notoriamente conhecidas, bem como os pressupostos 

processuais, sendo cediço que a demanda não pode ficar aguardando 

‘sine die’ providência específica da parte necessária ao andamento 

processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, qual seja, 

extinção processual sem análise do meritun causae, conforme norma 

ínsita no art. 485 do CPC. Tal preceito comporta aplicabilidade ao 

procedimento de inventário, notadamente diante do fato de ter sido o 

inventariante pessoalmente intimado, do extenso lapso temporal percorrido 
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entre a propositura da demanda e a presente data sem adoção das 

providências necessárias à homologação da partilha, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. A propósito: “APELAÇAO CÍVEL. 

INVENTÁRIO, RITO DO ARROLAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. É dever 

das partes manter o endereço atualizado nos autos. Não encontrada a 

inventariante no endereço fornecido, para que pudesse ser intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito, presume-se válida a intimação, 

na forma do art. 238, parágrafo único, do CPC. Caracterizado o abandono 

da causa, pelo não impulsionamento do feito, impunha-se a extinção da 

ação (art. 267, III, do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação Cível Nº 

70044420412, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 23/12/2011) Ademais, a título de 

argumentação, pode o inventariante, desde que preenchidos os requisitos 

legais, converter o processo de inventário judicial para o extrajudicial a 

qualquer tempo, conforme disposição expressa contida na resolução nº 

35/2007 do CNJ que disciplinou a aplicação da Lei nº 11.441 pelos 

serviços notariais e de registro, prevendo em seu artigo 2º a faculdade 

aos interessados de requerer a suspensão do procedimento judicial e 

promove-lo extrajudicialmente: “Art. 2º É facultada aos interessados a 

opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer 

momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via 

judicial, para promoção da via extrajudicial." Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferia. Sem honorários ante a ausência de 

contenciosidade. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

31 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000483-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1000483-94.2018.8.11.0003 VISTO. TRANSPORTES 

RODOVIARIOS 1500 LTDA ajuizou mandado de segurança com pedido 

liminar contra ato do DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que foi lavrado o 

Termo de Apreensão e Depósito nº 1133176-8, no dia 23/01/2018, em 

virtude de suposta irregularidade tributária, pois o fiscal autuador 

entendeu que as mercadorias estavam sendo transportadas com a 

“reutilização de DANFE”. Aduz que, no dia 19/01/2018, dois caminhões 

foram carregados para transportar soja em grãos, da cidade de Nova 

Ubiratã/MT com destino ao Porto de Paranaguá/PR, os quais foram 

liberados com toda a documentação em ordem, isto é, Notas Fiscais, CTEs, 

MDF e DAMDFE. Assevera que o funcionário do escritório que emitiu tais 

documentos, por um erro material, imprimiu o DAMDFE do segundo 

caminhão em duplicidade, tendo o motorista do primeiro caminhão seguido 

viagem levando toda a documentação própria e necessária e, ainda, o 

DAMDFE relativo ao segundo caminhão. Acrescenta que o fiscal ao 

apontar a passagem do primeiro caminhão no sistema acabou por registrar 

o DAMDFE do segundo caminhão, que estava grampeado por equívoco 

junto aos documentos do primeiro caminhão, de modo que o DAMDFE do 

segundo caminhão já estava registrado no sistema quando ele chegou no 

Posto Fiscal. Alega que não houve a reutilização do DAMDFE, mas sim um 

erro material, bem como que todas as tributações de ICMS já estavam 

lançadas no sistema da SEFAZ/MT. No entanto, o fiscal apreendeu a 

mercadoria e o caminhão até o pagamento das multas e do ICMS 

supostamente devido. Assim, requer a concessão de liminar para o fim de 

determinar a imediata liberação das mercadorias e veículo apreendidos 

pelo TAD nº 1133176-8, bem como para suspender a exigibilidade das 

multas confiscatórias, sem prejuízo do direito da impetrante apresentar 

revisão de lançamento tributário quanto ao mérito das autuações, na forma 

do art. 1.028 do RICMS em vigor, lançadas no referido TAD. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, mister se faz analisar a competência desse Juízo 

para processar e julgar o presente “mandamus”. Compulsando os autos, 

observo que a impetrante indicou como autoridades coatoras o DIRETOR 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambas com sede em Cuiabá/MT. Logo, a competência para 

processar e julgar o presente mandado de segurança é uma das Varas da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Ressalta-se que a competência para 

conhecer do mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional 

da autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que abaixo se ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, 

APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" 

DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência 

desta Corte se firmou no sentido de que a competência para conhecer do 

mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. 

Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na 

letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o mesmo entendimento, 

senão vejamos: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA - PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – CONFLITO 

PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser processado e julgado 

pelo Juízo em que está localizada a sede funcional das autoridades 

indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número: 84313, 

Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira Santos Filho). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE DA 

AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA 

PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de mandado de segurança, a 

competência deve ser definida em razão da sede da autoridade coatora. 

No caso, a autoridade apontada como coatora - Diretor do Departamento 

da Receita Pública do Estado do Rio Grande do Sul - exerce suas 

atividades funcionais em Porto Alegre, sede da Receita Pública Estadual, e 

não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a competência é de uma das 

Varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. CONFLITO 

JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Conflito de Competência Nº 

70035091164, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 27/10/2010). Com essas 

considerações, tendo em vista que a localização das sedes das 

autoridades impetradas é Cuiabá-MT, DECLARO a incompetência do Juízo 

da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para 

processar e julgar a presente ação e, como consequência, DETERMINO a 

remessa desse processo eletrônico a uma das Varas da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá – MT. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000459-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CARVALHO ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1000459-66.2018.8.11.0003 VISTO. TATIANA CARVALHO 

ARAÚJO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar em face da 

COORDENADORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO, Sra. Maidan de Souza Lara Pinto, aduzindo, em síntese, 

que está finalizando o curso de pós-graduação na instituição impetrada e 

cursando, concomitantemente, uma segunda pós-graduação na 

Universidade Uningá, campus de Rondonópolis. Aduz a impetrante que, 

nas datas de 19 e 20 de outubro de 2017, precisou atender um paciente 

em sua pós-graduação de Rondonópolis, cujo atendimento fazia parte de 

um módulo da especialização e não poderia ser adiado. Assevera que, 

nas mesmas datas, também teve aula na instituição impetrada, que fica 

localizada na cidade de Cuiabá, porém ficou impossibilitada de frequentar 

as duas pós-graduações devido a distância entre as duas cidades. Alega 

que apesar de não possuir outras faltas, contando com 100% de 

presença nos outros módulos, e as faltas em questão serem justificáveis, 

a impetrada não aceitou o seu pedido de abono de faltas. Acrescenta que 

a reprovação em virtude de tais faltas está lhe prejudicando, pois não 

poderá apresentar o TCC com seus colegas nos dias 06 a 08 de fevereiro 

de 2018. Assim, requer a concessão de liminar para que lhe seja 

assegurada a apresentação do TCC nas datas de 06 a 08 de fevereiro de 

2018. É o relatório. Decido. Inicialmente, mister se faz analisar a 

competência desse Juízo para processar e julgar o presente “mandamus”. 

Compulsando os autos, observo que a impetrante indicou como autoridade 

coatora a COORDENADORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, com sede em Cuiabá/MT. Logo, a 

competência para processar e julgar o presente mandado de segurança é 

uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Ressalta-se que a 

competência para conhecer do mandado de segurança é fixada em razão 

da sede funcional da autoridade coatora, conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que abaixo se ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO 

COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, 

DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS 

PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A 

jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a competência 

para conhecer do mandado de segurança é a da sede funcional da 

autoridade coatora. II. Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos 

interpostos com base na letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, 

Superior Tribunal de Justiça, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – 

QUARTA TURMA, DJE 27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o 

mesmo entendimento, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO 

DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser 

processado e julgado pelo Juízo em que está localizada a sede funcional 

das autoridades indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, Número: 84313, Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira 

Santos Filho). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE 

UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de 

mandado de segurança, a competência deve ser definida em razão da 

sede da autoridade coatora. No caso, a autoridade apontada como 

coatora - Diretor do Departamento da Receita Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul - exerce suas atividades funcionais em Porto Alegre, sede 

da Receita Pública Estadual, e não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a 

competência é de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Porto Alegre. CONFLITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” 

(Conflito de Competência Nº 70035091164, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado 

em 27/10/2010). Com essas considerações, tendo em vista que a 

localização da sede da autoridade impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a 

incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Rondonópolis para processar e julgar a presente ação e, como 

consequência, DETERMINO a remessa desse processo eletrônico a uma 

das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis-MT, terça-feira, 30 de janeiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722374 Nr: 3386-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA TRANSPORTES LTDA, EDUARDO 

DA SILVA RAMALHO, ISABEL APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATUREZA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

07094423000167. 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 EM CORREIÇÃO. 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 

também expedição de Ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando 

a última declaração 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-17 2.16), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos tarja da cor amarela (CNGC - item 2.3.21).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, 30 de janeiro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 866917 Nr: 5553-46.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACIELLE FERREIRA BARBOSA CUENCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, representando o 

polo ativo, para que tome ciência da Decisão de fls. 24/26, prolatada nos 

autos e transcrita a seguir parte final: "(...)Com essas considerações, 

defiro o pedido de liminar e julgo procedente o pedido formulado nos 

embargos de terceiros apresentados por GRACIELLE FERREIRA 

BARBOSA CUENCA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, com fundamento no artigo 487, III, a”, do Código de 

Processo Civil, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo 

POLO CLASSIC 1.8, placa JZJ1823, chassi nº 8AWZZZ9EZ1A618054, 

ano/modelo 2001/2001, cor CINZA, levada a efeito no processo de 

execução fiscal nº 179/1999 (código 10051). Acesse o sistema RENAJUD 

para cancelar a referida penhora. Condeno a embargante ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, arbitrando em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, 

c/c §3º, I, 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). Junte-se cópia desta 

sentença nos autos nº 179/1999 (código 10051). P.R.I.C. "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 373272 Nr: 1675-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por meio do advogado constituído Luciana 

Lumie Kobata OAB/MT 5131, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação de fls. 173/175.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376395 Nr: 4695-98.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA OURO PRETO LTDA, 

MOACYR TEIXEIRA FERREIRA

 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 DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA OURO PRETO LTDA, 

CNPJ: 93961266000262 e atualmente em local incerto e não sabido 

MOACYR TEIXEIRA FERREIRA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/04/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTADORA OURO PRETO LTDA e MOACYR TEIXEIRA FERREIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1090/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/11/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.046.339,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733724 Nr: 13663-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A Drª PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496, representando o polo ativo, para que tome ciência da 

Petição juntada às fls. 145/151, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734638 Nr: 14401-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:OAB/ MT 17.553 representando o polo ativo, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 480-94.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIDROGAS DROGARIA LTDA, ANTONIO DE 

PADUA DOCUSSE, BERNARDETE ANGHINONI GALVAN, PAULO 

ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 VISTO.

Intime-se a executada Bernardete Anghinoni Galvan para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de fl.109.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 480-94.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIDROGAS DROGARIA LTDA, ANTONIO DE 

PADUA DOCUSSE, BERNARDETE ANGHINONI GALVAN, PAULO 

ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 
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FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação da Requerida, representada pelo adv. Sergio Henrique 

Guareschi OAB MT 9724 B, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se 

nos autos, conforme decisão: "Intime-se a executada Bernardete 

Anghinoni Galvan para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

da petição de fl.109".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 294721 Nr: 2915-70.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANO E BERGAMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:MT14.012

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA, representando 

o polo passivo, para que tome ciência da Decisão de fls. 124, prolatada 

nos autos e transcrita a seguir parte final: "(...)Com essas considerações, 

com base no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, torno sem 

efeito a penhora on line realizada sob a importância de R$ 6.086,76 (seis 

mil, oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), devendo o valor ser 

restituído para o executado VITORIO BERGAMO FILHO. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724411 Nr: 5399-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMONT LTDA, ALCEU RIBEIRO, WILMA 

HACK, JAMES NELSON HACK, ARI NELSON HACK, ISABEL SCHUWANK 

MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº RAUL ASTUTTI DELGADO, representando o polo 

passivo, para que tome ciência da Decisão de fls. 56/57, prolatada nos 

autos e transcrita a seguir: "(...)Posto isso, julgo procedente o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade ajuizada RONDOMONT LTDA 

na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL e declaro extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Condeno a 

Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do inciso III, do § 4º do artigo 85 do CPC. Sem custas, em face do 

art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece a exequente. P.R.I.

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736640 Nr: 15941-47.2013.811.0003

 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: ROSINHA GUILHERME DE SOUSA

 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:

 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.: 737549 Nr: 381-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEUDECI GONCALVES PEREIRA

 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: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:OAB/MT9.762-A, 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.: 776282 Nr: 4732-13.2015.811.0003

 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: JOELY SANDRA SANTOS KLIMASCHEWSK

 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.: 786433 Nr: 8779-30.2015.811.0003

 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: ALINE FERNANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 341488 Nr: 9636-62.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BORGES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNANI BORGES CARVALHO, Cpf: 

46090029149. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 461,76 (Quatrocentos e sessenta e um reais e 

setenta e seis centavos), no prazo de 48h, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de OBS: O valor acima refere-se a débito 

com o FUNAJURIS no valor de R$ 461,76, esclarecendo-se que para o 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ/MT. Para o pagamento de despesa do cartório 

distribuidor no valor de R$ 54,90 deve-se efetuar o depósito junto ao 

Banco do Brasil, agência, 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome de 

Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o 

pagamento, sob de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 
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Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 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, 30 de outubro de 2017

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741514 Nr: 3005-53.2014.811.0003

 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: SIDNEI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 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.: 747411 Nr: 6410-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIVAL SOUZA DOURADO, GILBERTO LUIZ INACIO, 

MARIA GERALDA PIRES DO NASCIMENTO, GERSON PEREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Decido.Conforme determinado na sentença, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SABATINI podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de 

Morais, n° 196, Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 9 1 7 - 2 4 4 7  /  ( 6 6 )  3 4 1 0 - 0 6 4 9 ,  e - m a i l : 

angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela 

perita contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo dos autores, 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”...Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749600 Nr: 7540-25.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 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.: 756714 Nr: 11313-78.2014.811.0003

 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: ZULEIDE KLIMACHESKI DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/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.: 810373 Nr: 18006-44.2015.811.0003

 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 MADALENA CARVALHO DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 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.: 820223 Nr: 3046-49.2016.811.0003

 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 IRINEU DA COSTA XAVIER

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746164 Nr: 5677-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o que 

pretende com a petição de fls. 138, visto que não há nenhum pedido 

formualdo na petição de fls. 17.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749466 Nr: 7487-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 63/66.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806193 Nr: 16748-96.2015.811.0003

 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: EDSON VANDER MARTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Compete ao exequente instruir o pedido de execução de sentença com o 

demonstrativo do débito. Assim, indefiro o pedido de fls. 225.

Cumpra-se .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 772038 Nr: 3190-57.2015.811.0003

 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: SUZANE CAMARGO, PAULO ALEXANDRE VILLALBA, 

FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (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.: 781930 Nr: 6963-13.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 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 5 (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.: 810381 Nr: 18011-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILENE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/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 5 (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.: 814397 Nr: 1007-79.2016.811.0003

 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: JUALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLO

 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 5 (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.: 816956 Nr: 1903-25.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA VENANCIO RESENDE

 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 5 (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.: 756989 Nr: 11491-27.2014.811.0003

 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: GERALDA CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812035 Nr: 108-81.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 
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MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 3111-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MAZZA

 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, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786865 Nr: 8945-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, EDER LINCOLN FORTE, CINARA DE BARROS PRADOS

 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): TRANSFORTE TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA, CNPJ: 01799894000194, Inscrição Estadual: 

13.175.239-1, atualmente em local incerto e não sabido EDER LINCOLN 

FORTE, Cpf: 05769277831, Rg: 13.0292606, Filiação: Duce Forte e Elis 

Pistori Forte, data de nascimento: 30/06/1966, natural de Andradina-SP, 

divorciado(a), empresario, Telefone 6634251948 e atualmente em local 

incerto e não sabido CINARA DE BARROS PRADOS, Cpf: 50383175100, 

Rg: 764.783, Filiação: Geraldo Magela Prados e Ione de Barros Prados, 

data de nascimento: 12/04/1971, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

comerciante. 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: 29/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSFORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, EDER LINCOLN 

FORTEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6272/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 112.032,70

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000565-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR LUIZ PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I - Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, emendá-la, qualificando corretamente a autoridade 

coatora, posto que o Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a 

pessoa detentora do cargo, não contra o cargo, art. 1º, § 1º c/c art. 6º, 

§3º, ambos da Lei 12.016/09. Deverá ainda, no mesmo prazo, observar os 

termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. II - Não havendo 

emenda, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 31 de janeiro de 2018. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000572-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/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. II – Não cumprida à 

determinação acima, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 740402 Nr: 2243-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE PAULA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CAPPELLESSO 

ARAUJO BATISTELA - OAB:12772/MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720, TAIS GIOVELLI - OAB:23576/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA do teor do r. despacho a seguir 

transcrito: " I – Indefiro o pedido retro, posto que analisando o Sistema 

Apolo atestei que o resultado de bloqueio parcial via Bacenjud foi 

publicado no DJE n. 10073, que circulou em 02 de agosto de 2017, sendo 

intimado o causídico Vinícius Vargas Leite que, até a juntada da 

procuração de fl. 96, datada de 26 de setembro de 2017, era quem 

defendia os interesses do devedor. Logo não houve nulidade. II – Indefiro 

ainda o pedido de ordem ao credor para que apresente cópia do 

procedimento administrativo, posto que não houve demonstração de 

recusa do pedido administrativo de fl. 110 – neste especial o protocolo na 

Fazenda ocorreu em 15/09/2017, exatamente um dia antes de ser 

formulado o pedido judicial. III – Transfiram-se os valores bloqueados em 

favor da Fazenda Estadual. IV – Após, remetam-se os autos à Fazenda 

para que, em 05 dias, atualize o débito, dado o pagamento parcial, sob 

pena de extinção. No mesmo prazo, deverá indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 941 do CPC e art. 40 

da LEF. V – Sem atualização do débito, voltem-me para sentença. VI – 

Intime-se o devedor do teor desta decisão".

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 415636 Nr: 11332-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOS SANTOS, LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo legal providenciar 

junto ao Municipio de Rondonópolis-Mt, o preenchimento da ficha de 

cadastrado juntamente com os documentos solicitados na mesma, uma 

vez que o Municipio somente poderá realizar o pagamento do RPV com o 

prévio cadastro do credor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 881550 Nr: 10830-43.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (ESTADO DE MATO 

GROSSO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SERAFIM BARBOSA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 Trata-se de embargos à execução apresentado pelo Estado de Mato 

Grosso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos autos 

principais. Breve relato.

 Considerando que os presentes embargos são movidos pela 

Administração e que o seu seguimento pode causar dano ao erário, bem 

como que eventual improcedência não implicará em prejuízo à parte 

credora, pelas peculiaridades da execução contra às Fazendas Públicas:

 I – Suspenda-se a execução, pois seu seguimento pode causar grave 

dano de difícil ou incerta reparação, art. 919, §1º do CPC, devendo ser 

certificado nos autos de execução.

II – Intime-se o embargado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 III – Após, com ou sem impugnação do embargado, intimem-se para, em 05 

dias, informarem as provas que pretendem produzir; sendo que o silêncio 

implicará no julgamento da lide no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 430364 Nr: 12277-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DETRAN/CIRETRAN DE RONDONOPOLIS - MT, ALOISIO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ...3. Dispositivo.I – INDEFIRO o requerimento apresentado pelo executado, 

as fls. 287/289.II – Expeça-se o alvará dos valores bloqueados em fls. 

69/70 em favor do exequente.III – Intime-se o executado desta decisão.IV 

– Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.V – 

Transcorrido o prazo supra, sem a indicação de bens, suspenda-se o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, período em que estará suspenso o prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, §1º do CPC.VI – Findo o prazo de 

suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da 

contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.VII – 

Após o arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 

anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 423007 Nr: 5208-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI RIBEIRO DA FONSECA - ME, 

VALDOMIRO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTAO SAMPAIO - 

OAB:MT/5653

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada, 

visto a ilegitimidade do excipiente Valdomiro Fonseca, nos termos do art. 

485, VI do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, em relação a este executado.Condeno 

o exequente ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor 

montante da causa, em favor do causídico do excipiente, conforme 

determina art. 85 CPC, observando-se as planilhas atualizadas da 

CDA.Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora do 

referido excipiente, caso tenha sido efetivada por este juízo. Indefiro a 

penhora pleiteada pelo exequente.Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que se proceda à exclusão do executado Valdomiro 

Fonseca do polo passivo.Após, remetam-se os autos à exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, atualizar a CDA e indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.Sem 

a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, contado da 

data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será suspenso o 

prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF.Após o 

arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos, voltem-me para sentença.Publique-se, Registre-se e,Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 842791 Nr: 9295-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TADEU SIQUEIRA - 

OAB:OAB/SC 34931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de embargos à execução opostos por Luiz Antonio Agostini em 

face do Estado de Mato Grosso. Fora determinado ao embargante o 

recolhimento das custas processuais, ao qual o mesmo juntou o 

comprovante às fls. 18. Devidamente intimado, o embargado impugnou as 

fls. 24/26.

Analisando os autos, verifica-se que a presente demanda fora como 

embargos à execução, porém, a parte autora é um terceiro a execução 

fiscal de código n° 39405, sendo a instrumento correto a ser utilizado os 

embargos de terceiros.

 Entretanto, segundo Ribeiro, pelo princípio da instrumentalidade das 

formas, a existência do ato processual não se constitui em um fim em si 

mesmo. Antes, conforme o mencionado autor, representa um instrumento 

utilizado para se atingir determinada finalidade. Por ele, se o ato atinge a 

sua finalidade sem causar prejuízo às partes, ainda que contenha vício, 

não se declara a sua nulidade. Desta forma, é cabível os presentes 

embargos.

 Assim,

 Decido:

 I – Intimem-se a embargante para, em 15 dias, corrigir o pólo passivo da 

demanda, vez que ambas as partes da execução devem figurar como 

embargadas; no mesmo ato, intimem-se para o recolhimento da taxa 

judiciaria, conforme dispõe o item 2.14.2 Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça.

 II – Devidamente emendada, restituo aos embargados o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer impugnação.

III – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 766997 Nr: 893-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BEZERRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EUGENIO DE ALMEIDA 

AGUIAR-PRO. INSS - OAB:1830235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – Inss em face do Nilson Bezerra de Jesus. Devidamente 

sentenciado, o embargado requer a expedição de RPV dos valores 

julgados corretos, fls. 76/77. Breve relato.

Conforme consta na certidão de fls. 64, foram transladados aos autos 

principais de código n° 399663, a sentença e os cálculos julgados 

corretos, desta forma, a o pedido de expedição de RPV nos presentes 

embargos deverá ser rejeitado, visto que sua realização se dá no 

cumprimento de sentença.

 Assim,

 Decido:

 I – Indefiro o pedido de fls. 76, posto que ocorre nos autos principais

 II – Intimem-se o embargado desta decisão.

III – Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 846622 Nr: 10405-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI PARABÁ BATUARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO FEITOZA 

MATOS - OAB:21913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos de 

terceiros, frente a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 674 do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a embargante ao pagamento das 

custas satisfeitas, vez que defiro-lhe os benefícios da gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não houve citação. Após a coisa julgada, 

arquivem-se com as devidas cautelas. Publique-se, Registre-se 

eIntime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 769137 Nr: 1764-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil, diante da perda do 

objeto.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes. Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 738178 Nr: 818-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Franklin Antônio 

Inácio Freitas em face do Estado de Mato Grosso. Os cálculos foram 

apresentados as fls. 72. Intimada, a Fazenda Pública executada não 

opôs-se impugnação a execução. Os cálculos foram homologados, nos 

termos da decisão de fls. 83.

Diante do acima exposto, considerando o valor atribuído à execução, bem 

como o disposto no Provimento nº. 11/2017-CM do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso;

 Decido:

I – Tendo em vista o tempo decorrido desde a homologação dos cálculos, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretária Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do e-mail funcional, os documentos 

elencados no §1º do art. 3º do aludido Provimento, para que se proceda à 

atualização do valor devido.

II – Após, a atualização do valor devido, voltem-me concluso.

III – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 434042 Nr: 2708-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M COMERCIO DE PAPEIS LTDA, ESPÓLIO DE 

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, SERGIO NASCIMENTO RAMOS, ALVARO 

RIBAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 Diante do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade 

apresentada as fls. 87/101, visto a ilegitimidade do excipiente Mathias 

Neves de Oliveira, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, 

e, por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito em 

relação a este executado.De ofício, reconheço a ilegitimidade do sócio 

Marcos Vinicius de Oliveira, incluído posteriormente a CDA n° 200910125 

pela exequente, contrariando a súmula 392 do STJ.Promova-se a exclusão 

do polo passivo o executado Mathias Neves de Oliveira, desta execução. 

Condeno o exequente ao pagamento de honorários, fixados em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em favor do causídico do excipiente.Remetam-se 

os autos à exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar a CDA, 

excluindo o sócio Marcos Vinicius Oliveira, e no mesmo ato, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 

(um) ano. Advirta-se que não será admitido a reiteração de buscas via 

Bacenjud e/ou Renajud sem a devida justificativa.Sem a indicação dos 

bens ou havendo reiteração de pedidos de buscas via Bacenjud e 

Renajud sem a devida justificativa, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, 

contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será 

suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.Transcorrido o 

prazo intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF.Após o 

arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 768183 Nr: 1363-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALIA DA SILVA VALERIO

 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:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 798685 Nr: 13769-64.2015.811.0003

 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: ELENI NICOLETTE MORENO

 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:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 706675 Nr: 1405-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N A B DE OLIVEIRA E CIA LTDA, JOAO 

BATISTA DE SOUZA, JULIANA GUERRA, NILZA ANDRÉIA BENTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA ANDREIA OLIVEIRA - 

OAB:MT/9650

 ...3. Dispositivo.I – Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos.II – Intime-se a executada/excipiente desta 

decisão.III – Intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto o seu interesse nos veículos bloqueados às fls. 67, sob 

pena de desbloqueio. No mesmo prazo, não havendo interesse no bem, 

deverá atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão do feito. Advirta-se que não será admitido a reiteração de 

buscas via Bacenjud e/ou Renajud sem a devida justificativa.IV – Sem a 

indicação dos bens ou havendo reiteração de pedidos de buscas via 

Bacenjud e Renajud sem a devida justificativa, suspenda-se o feito por 01 

(um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que 

será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.V – 

Transcorrido o prazo intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início 

do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF.VI – 

Após o arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 

(cinco) anos, voltem-me para sentença.Rondonópolis, 24 de janeiro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 447753 Nr: 2932-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA 

BRASILÂNDIA - SAAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON REGIS CORREA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 2932-86.2011.811.0003 - Código 447753 – Parte autora: 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Nova Brasilândia - SAAE – Parte 

Requerida: Nilton Regis Correa Barreto - INTIMAÇÃO AO DRº DEBORA 

SIMONE ROCHA FARIA - AOB – MT 4.198 representando o polo ativo, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas no valor de 

R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e 

taxas no valor R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois 

centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 462,67 

(custa e taxas: 335,45+127,22 = 462,67) e, com o Cartório Distribuidor no 

valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 723297 Nr: 4290-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 Numeração: 4290-18.2013.811.0003 - Código 723297 – Parte autora: 

Fazenda Pública do Município de Rondonópolis Estado de Mato Grosso – 

Parte Requerida: Marco Antonio Chagas Ribeiro - INTIMAÇÃO AO DRº 

MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - AOB – MT 7026 representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas no valor de R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta 

e cinco centavos) e taxas no valor R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais e 

vinte e quatro centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de 

R$ 463,69 (custa e taxas: 335,45+128,24 = 463,69) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002749-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1002749/88.2017.8.11.0003 Impetrante: Só Freios Comércio de 

Peças e Serviços Ltda. Impetrado: Chefe da 2ª Ciretran da Comarca de 

Rondonópolis/MT S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por Só Freios Comércio de Peças 

e Serviços Ltda., contra ato supostamente ilegal do Chefe da 2ª Ciretran 

da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente no direito de obter o 

licenciamento do veículo de sua propriedade, independentemente do 

prévio pagamento das infrações de trânsito. A liminar pleiteada foi deferida 

em partes, conforme Id. 9681866. Notificada, a autoridade impetrada 

prestou informações, alegando as preliminares de incompetência da 

Justiça Estadual, inviabilidade da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída, Id. 10298185. O representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão em parte da segurança, Id. 10603246. Breve 
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relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de 

segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão 

deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e 

essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei 

nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e 

certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de 

fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 

147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). 

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “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 sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se 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, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, 

este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais 

ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos 

atos administrativos. No caso em vertente, o impetrante afirma que é 

proprietária do veículo Caminhonete D20 Custom, modelo/fabricação 

1991/1992, placa NBI-0502, Renavam 00136547869, o qual pretende 

realizar o licenciamento anual, o qual fora condicionado ao pagamento das 

infrações de trânsito, das quais não foi devidamente notificado, pleiteando 

assim a emissão do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo, sem a exigência de prévio pagamento das multas exigidas. 

Notificado, o impetrado apresentou informações e arguiu as preliminares 

de incompetência da Justiça Estadual, de modo que fora autuado pela 

Polícia Rodoviária Federal, inviabilidade da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída. Quanto a alegação de incompetência desta Justiça 

Estadual, esta não merece prosperar, posto que o licenciamento é 

realizado pelo próprio Detran/MT, sendo este parte legítima para responder 

pela pretensão de anulação de multas de trânsito, ainda que lavradas por 

órgão de outra unidade da federação, uma vez que compete a todas as 

esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema 

Nacional de Trânsito. Assim, embora as multas questionadas não tenham 

sido aplicadas pelo Detran/MT, este é o órgão responsável para licenciar, 

vistoriar e transferir o veículo, sendo inegável a sua legitimidade para 

figurar no polo passivo da presente demanda, em que se discute a 

legalidade do condicionamento do licenciamento do veículo sem o prévio 

pagamento da penalidade. Segue a jurisprudência neste sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA. 

DETRAN-GO. LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

AUSÊNCIA FATO NOVO. 1. O relator poderá negar seguimento a todo e 

qualquer recurso manifestamente improcedente, nos termos do artigo 557, 

caput, do Código de Processo Civil. 2. O DETRAN-GO é parte legítima para 

responder pela pretensão de anulação de multas de trânsito incidentes 

sobre veículo, porquanto, diante da não regulamentação pelo código de 

trânsito brasileiro, acerca das multas impostas na hipótese de clonagem 

de veículo; a legitimidade para responder à pretensa anulação, é tanto do 

órgão responsável pelo lançamento da multa, quanto do responsável pela 

sua arrecadação. 3. Diante do acolhimento da pretensão inserta na 

exordial, escorreita se faz a condenação imposta ao apelante em relação 

aos honorários advocatícios. 5. Não se verificando fato ou elemento novo 

capaz de justificar a modificação do convencimento prévio do relator, bem 

como estando a decisão monocrática de acordo com a jurisprudência 

dominante deste tribunal e dos tribunais superiores, tendo sido 

corretamente aplicada norma contida no artigo 557 do CPC, o improvimento 

do agravo regimental é medida que se impõe. Agravo regimental conhecido 

e improvido” (TJGO; DGJ 0249206-63.2013.8.09.0051; Goiânia; Quarta 

Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 03/06/2015; 

Pág. 316). Em relação as preliminares arguidas pela autoridade coatora, 

acerca da inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, 

também não merecem prosperar, tendo em vista que a legislação de 

trânsito determina que o proprietário do veículo que não for notificado das 

multas aplicadas, não pode ter o licenciamento vinculado às infrações, 

possibilitando a regularização anual do veículo. Assim, segue a 

jurisprudência acerca da possibilidade da apresentação de mandado de 

segurança para assegurar o direito líquido e certo na realização de 

licenciamento anual de veículo independentemente do pagamento de 

multas em que não tenha sido o proprietário notificado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEITADA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – MULTAS ORIUNDAS DE ÓRGAOS FEDERAIS – COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO VII, DA CF 

– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Não há que se falar em 

inviabilidade da via eleita, já que o mandado de segurança possui natureza 

mandamental, que objetiva sanar ilegalidade sou abuso de poder da 

autoridade coatora, como no caso de condicionamento do licenciamento 

de veículo ao prévio pagamento de multas por infração de trânsito. Falece 

competência à Justiça Estadual para determinar o licenciamento, posto 

que, no caso dos autos, há multas autuadas por órgãos Federais, nesse 

ultimo caso, cabendo à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, I, da 

Lei Maior, por se tratar de interesse da União. (Apelação / Remessa 

Necesária 875/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no 

DJE 07/11/2014). REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO DO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS - AUSÊNCIA REGULAR DE DUPLA 

NOTIFICAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – ALEGADA 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO 

DO DECURSO DE PRAZO DECADENCIAL E INEXISTÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO - EXTRATO DE INFRAÇÕES RATIFICADO PELA 

AUTORIDADE COATORA - INFRINGÊNCIA À SÚMULA 127/STJ - 

VIOLAÇÃO AO ART. 280, VI DO CTB - SENTENÇA RATIFICADA. 1. É ilegal 

a vinculação do licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas, 

máxime se ao infrator ou ao proprietário do veículo não foi dado o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 2. Restando demonstrado nos autos de 

ação mandamental - através de extrato de infrações expedido pela 

autoridade coatora, que fora posteriormente ratificada pelo órgão de 

trânsito em suas informações - a inexistência da dupla notificação prevista 

no artigo 280, VI do CTB, e ainda da observância do prazo decadencial 

entre a aplicação da multa e a interposição do writ, é plenamente possível 

a análise do pleito de nulidade das multas e pontos, devendo ser 

concedida a segurança vindicada em sua integralidade. (ReeNec 

92874/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no 

DJE 07/11/2013). Portanto, feita tais considerações, rejeito as preliminares 

arguidas pelo impetrado. No mérito, a pretensão da impetrante refere-se 

a s  m u l t a s  P R F - 0 0 1 0 0 - E 2 3 3 5 7 9 8 2 5 - 5 0 4 5 / 0 0 , 

PRF-000100-E233580239-6653/00, PRF-000100-B147785022-5967/00, 

P R F - 0 0 0 1 0 0 0 - B 1 4 7 7 8 5 0 3 7 - 6 5 9 9 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0376783-7455/00, da qual alega que as 

notificações de autuação não teriam sido regularmente expedida, no prazo 

previsto, de 30 (trinta) dias, do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro. 

De acordo com o art. 281, parágrafo único, inciso II do CTB, o auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, não for expedida a notificação da autuação. 

Como se sabe para que a notificação se repute válida, basta que seja 

expedida para o endereço do infrator constante no registro nacional de 

veículos automotores, porém no prazo previsto no aludido dispositivo legal, 

o que ocorreu no caso dos autos. Além disso, incumbe ao proprietário 

manter seus dados cadastrais atualizados, fornecendo o endereço 

correto para o recebimento de eventuais notificações. Assim, sendo a 

notificação efetivamente enviada ao endereço que foi informado à 

Autoridade de Trânsito, deve-se responsabilizar a impetrante pelo não 

recebimento da notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou 

forneceu endereço insuficiente. Neste sentido: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO -ANULATÓRIA - MULTAS DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO 

- DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL - OBEDIÊNCIA AO PRAZO 

LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO 

REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES SEJA RECEBIDA 

PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A NOTIFICAÇÃO SE 

REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO 
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INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO NO ART. 

281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, PARA LHE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, Relatora 

MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da Publicação: 

12/5/2004). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SENTENÇA CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, 

ENTENDENDO ILEGAL A VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO. 1. 

A pretensão inicial encontra amparo legal no inc. I, do parágrafo único, do 

art. 281 c/c o § 2º, do art. 131 e art. 282 todos do CTB. Ademais não se 

verifica qualquer ofensa ao arts. 5º, LXIX da CF, ou ao art. 1º da Lei 

12.016, porquanto, in casu, o Mandado de Segurança se afigura como 

remédio cabível contra o ato impugnado, devendo-se, portanto, se afastar 

a preliminar de carência de ação, calcada na ausência de prova 

pré-constituída para a averiguação do alegado direito violado; 2. Ademais, 

vale destacar que incumbe ao proprietário do veículo a responsabilidade 

de manter seus dados cadastrais atualizados, fornecendo o endereço 

correto para o recebimento de eventuais notificações; 3.Destarte, tendo a 

notificação referente ao auto de infração impugnado pelo Apelado sido 

efetivamente enviada ao endereço que foi informado à Autoridade de 

Trânsito, deve-se responsabilizar o Apelado pelo não recebimento da 

notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou forneceu endereço 

insuficiente; 4. De relação à suposta ausência de expedição da 

Notificação de Imposição de Penalidade NIP, razão assiste ao parquet 

quando aduz que, em razão da informação de mudança de endereço 

constante na NAI de fls. 35, a expedição de uma NIP para o mesmo local 

se mostraria indubitavelmente inócua, posto que jamais cumpriria seu 

intento, revelando-se, pois, na espécie, despicienda. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO” (TJ-BA - APL: 00794895920098050001 BA 

0079489-59.2009.8.05.0001, Relator: Maria Marta Karaoglan Martins 

Abreu, Data de Julgamento: 02/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 17/11/2012). Assim, tem-se que as notificações de autuação 

das infrações são válidas, já que expedidas no endereço informado ao 

órgão de trânsito, no prazo previsto, o que ocorreu no caso dos autos 

apenas em relação ao auto P.RONDO-291510-RMT0376783-7455/00. No 

entanto, em relação as autuações PRF-00100-E233579825-5045/00, 

PRF-000100-E233580239-6653/00, PRF-000100-B147785022-5967/00, 

PRF-0001000-B147785037-6599/00 demonstrada a ofensa a direito líquido 

e certo, medida que se impõe é a concessão em parte da segurança, com 

a confirmação da decisão que deferiu parcialmente a liminar. 3. 

Dispositivo. Diante do exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 

c/c art. 487, I do CPC, concedo parcialmente a segurança requestada, em 

r e l a ç ã o  a s  i n f r a ç õ e s  P R F - 0 0 1 0 0 - E 2 3 3 5 7 9 8 2 5 - 5 0 4 5 / 0 0 , 

PRF-000100-E233580239-6653/00, PRF-000100-B147785022-5967/00, 

PRF-0001000-B147785037-6599/00, ratificando o decisum liminar, 

denegando-a para as demais infrações, bem como o requerimento de 

cancelamento das penalidades. Sentença sujeita a reexame necessário, 

nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009. Decorrido o prazo para 

recurso voluntário e não havendo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

E.TJMT, com as devidas homenagens. Sem custas e honorários, conforme 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 625064 Nr: 7405-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE NASCIMENTO DE QUEIROZ, JHONATAN 

MONJE SARAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONATAN MONJE SARAVIA, Rg: 

4660360, Filiação: Demetrio Monje Alvarez e Justa Saraiva Ripero, data de 

nascimento: 11/02/1981, boliviano(a), natural de Santa Cruz de La Sierra 

(bolívia)-, solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Que no dia 09/09/2014, os réus associados de forma 

permanente e estavel traziam consigo entorpecentes nas proximidades da 

Rodoviária nova.

Despacho/Decisão: Ação Penal nº 7405-24.2014(Id. 625064 )Réu: Joice 

Nascimento de QueirozVistos.Tendo em vista que os acusadas Joice 

Nascimento de Queiroz e Jhonatan Monje Saravia não foram encontrados 

para serem notificados para se manifestar nos termos do art. 55 da Lei n. 

11.343/06, bem como estando o último réu citado com prisão decretada 

nos autos de execução penal com cód. n.º 602724, é que DETERMINO a 

notificação por edital dos réus, nos termos do art. 363,§ 1º c/c art. 365, 

ambos do CPP.Restando infrutífera tal providência, ou seja, deixando os 

réus de atenderem ao chamamento judicial, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para que apresente a necessária peça processual. 

Após, volva-me o feito concluso. Cumpra.Rondonópolis, 21 de agosto de 

2017. Wladymir Perri – 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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2018

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 642291 Nr: 3695-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Reabi l i tação->Incidentes->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDMILSON VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isso, a considerar que estão cumpridas as penas impostas,declaro 

judicialmente reabilitado EDMILSON VIEIRA DE MELO, nos termos dos 

artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, 

ficando assegurado o sigilo da condenação anterior, que não mais será 

mencionada na folha de antecedentes, nem em certidão extraída dos livros 

do Juízo, salvo para instruir processo pela eventual prática de nova 

infração penal ou quando requisitada por juiz criminal. Após o trânsito em 

julgado, efetuem-se as comunicações necessárias ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso, para que os dados do requerente 

relativamente, APENAS ao processo nº 25/2003 não seja mencionado na 

folha de antecedentes (artigos 747 e 748 do CPP) exceto quando 

requisitados por Juízo Criminal ou Polícia Judiciária para fins de 

investigação, e ao Distribuidor local, para que nas certidões de 

antecedentes criminais, para efeitos civis, não ocorra a menção ao 

referido processo. Independentemente de recurso interposto, para o 

reexame necessário (CPP, art. 746- "da decisão que conceder a 

reabilitação haverá recurso de ofício"), subam os autos ao E. Tribunalde 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens e cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637049 Nr: 7964-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO OLIVEIRA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos etc.

 Ante o disposto no Artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal , bem 

como o princípio da identidade física do Juiz, além fluxo de trabalho desta 

Vara Especializada, torna-se impossível a realização da audiência 

anteriormente aprazada neste feito.

 Dessa forma, aguarde-se o processo em cartório para redesignação da 

solenidade, de acordo com a pauta do Juiz titular da respectiva Vara 

(Primeira Vara Criminal).

 Com o retorno do Magistrado, retornem os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667189 Nr: 233-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Ofício n.º 12-18/Gab. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2018.De: Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador 

P e d r o  S a k a m o t o ,  R e l a t o r  d o  H a b e a s  C o r p u s  n . º 

1000531-62.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 2ª Secretaria Criminal, de 29.01.2018, recebido nesta 

data, às 09:00 horas, expedido nos autos do Habeas Corpus N.º 

1000531-62.2018.8.11.0000, impetrado nesse colendo Tribunal em favor 

do paciente KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS. Trata-se de prisão em 

flagrante ocorrida em 10.01.2018 em razão do cometimento dos crimes de 

posse irregular de arma de fogo, desobediência, resistência e ameaça.No 

dia 10.01.2018 foi realizada audiência de custódia, não sendo encontrada 

pela homologação da prisão em flagrante delito, bem como pelo 

indeferimento do pleito defensivo e consequente conversão da prisão em 

cautelar do mesmo (fls. 36/43).Com vista dos autos, o Ministério Público 

pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo, argumentando, em síntese, 

que subsistem os fundamentos ensejadores da manutenção cautelar (fls. 

56/58).Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do 

paciente, este juízo manteve a decisão de fls. 22/24 quando converteu a 

prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a sociedade encontra-se 

amedrontada pelas reiteradas ameaças que o mesmo cometeu, quando 

dizia pertencer a uma organização criminosa (comando vermelho), para 

assim obter benefícios (fls. 59/60).Por fim, informo que atualmente tramita 

neste juízo o inquérito policial relativo a este ADPF, estando cadastrado no 

sistema APOLO sob o nº 798-53.2018.811.0064/cód. 667826.Sem mais 

para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da 

nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para 

eventuais esclarecimentos.Respeitosamente,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667490 Nr: 506-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111

 Intimação do Dr. LUIZ DA CUNHA, OAB/MT 12111, para audiência de 

interrogatório designado para o dia 09 de fevereiro de 2018, às 15h30min 

– Carta Precatória nº 506-68.2018.811.0064

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612689 Nr: 3187-84.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3187-84.2013.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CARLOS LUIZ GOMES DOS SANTOS

CITANDO E INTIMANDO: Carlos Luiz Gomes dos Santos, Cpf: 

37703633615, Rg: 4383526 Filiação: Avelino Gomes dos Santos e 

Florentina Schneider dos Santos, data de nascimento: 18/06/1956, 

brasileiro, natural de Passo Fundo-RS,

 FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

3187-84.2013.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 244, caput e parágrafo único do 

Código Penal, data do fato:06/12/2012, tendo como vítima: Wavinton 

Gabriel Machado de Souza, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

13/12/2017. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664778 Nr: 13140-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA, 

LUCIMARA LESMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha JAIRO CESAR DE OLIVEIRA SANCHES para o dia 27 de março 

de 2018, às 16:55 horas.

Requisite-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666129 Nr: 14309-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.
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Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

vítima RILDO MOURA DE SOUZA para o dia 27 de março de 2018, às 17:20 

horas.

Intime-se.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667606 Nr: 597-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO VALDUGA JUNIOR, VOLNEI 

RORIGUES CASTRO, TIAGO CANDIDO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075

 Intimação do Dr. FABIANO DALLOCA DE PAULA, OAB/MT 20075, para 

audiência de interrogatório designado para o dia 09 de fevereiro de 2018, 

às 15h15min – Carta Precatória nº 597-61.2018.811.0064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613721 Nr: 4293-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERNANDO GUIMARAES ROCHA, 

HALIF MACEDO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT, GERSON FRANCISCO DE SOUZA - OAB:16329

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

Douglas Fernando Guimarães Rocha (fl. 137), Dr. Gerson Francisco de 

Souza, foi regularmente intimado para apresentar as razões do recurso de 

apelação em benefício do réu (fls. 302 e 303), contudo, permaneceu inerte 

(fl. 304).

Desta feita, intime-se pessoalmente o advogado Dr. Gerson Francisco de 

Souza, via mandado de intimação, a praticar o ato de seu ofício, sob pena 

de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do CPP.

Não havendo manifestação do advogado, intime-se o acusado Douglas 

Fernando a constituir novo defensor, no prazo de 10 dias, cientificando-o 

de que sua inércia importará na nomeação de defensor dativo. Caso o 

acusado não disponha de recursos para constituir novo defensor, deverá, 

no prazo assinalado, comparecer à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência.

A intimação deverá ser pessoal, por mandado. Frustrada a intimação 

pessoal, intime-se por edital, com prazo de 20 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623505 Nr: 6343-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARVALHO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 15.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

LUCAS CARVALHO KLEIN como incurso nas sanções previstas no art. 

14, caput, da Lei 10.826/03.IV.1 – DOSIMETRIA DA PENA 16.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásicona súmula 231 do STJ , permanece a pena 

aplicada no mínimo legal.22.Na terceira fase, inexiste qualquer causa de 

aumento ou diminuição da pena. 23.Outrossim, sopesando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, 

considerando as informações constantes dos autos acerca das 

condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, 

aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.III.2 – PENA 

DEFINITIVA24.Assim, fixo a pena final do réu em 02 anos de reclusão e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência 

de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.25.Regime de 

pena: tratando-se de condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 

33, § 2°, alínea “c”,, do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para 

o cumprimento da reprimenda.26.Substituição da pena: em razão da 

condenação penal existente em desfavor do acusado, entendo que a 

substituição não se mostra socialmente recomendável.IV – DISPOSIÇÕES 

GERAIS27.Da prisão preventiva: considerando que o acusado respondeu 

solto à presente ação penal, com fundamento no art. 387, § 1°, c/c art. 

312, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade.28.Detração penal: considerando que o acusado foi 

solto, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2°, do CPP, já que sua 

aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.29.Indenização às vítimas: tratando-se de crime de perigo 

abstrato, cuja vítima é a própria /MT.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656945 Nr: 6308-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 INTIMAÇÃO DO DR. VILSON DE SOUZA PINHEIRO- OAB/MT 5135, PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DA RÉ 

THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL 

Nº 6308-81.2017.811.0064-CÓDIGO 656945.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656945 Nr: 6308-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se a acusada não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar à acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar à ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome da denunciada, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.
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Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664029 Nr: 12507-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva das 

testemunhas ANDRÉA BARELLA e MAURÍCIO RAPOSO DE MEDEIROS 

para o dia 15 de março de 2018, às 17:00 horas.

Intimem-se.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665034 Nr: 13353-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DIOGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ABDALA DE 

SOUZA - OAB:153495/SP

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha GENILSON DIOGO DE OLIVEIRA para o dia 27 de março de 

2018, às 16:20 horas.

Intime-se.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665862 Nr: 14069-66.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JOSÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado JEAN JOSÉ DA SILVA 

SANTOS.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se o réu, a defesa, 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.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Às fls. 72/78 a defesa do acusado formulou novo pedido de revogação da 

prisão preventiva, argumentando, em síntese, que não estão presentes os 

requisitos da sua manutenção cautelar e que o fato é isolado na sua vida, 

bem como é primário e possui residência fixa, além de estar civilmente 

identificado.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pleito defensivo por entender que remanescem os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado (fl. 81).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de revogação de prisão 

preventiva não merece deferimento. Senão vejamos.

Primeiro, ressalto que o fato de o acusado possuir predicados subjetivos 

favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar 

alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

A respeito:

HABEAS CORPUS – TRIPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO – 

PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE 

FAZEM PRESENTES – PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 312 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS 

OPERANDI – PERICULOSIDADE CONCRETA – CONVENIÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS - 

IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 

ORDEM DENEGADA

Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a 

existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações 

colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, 

pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que 

ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa 

medida excepcional.

A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da 

ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das 

circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a 

periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação 

para a garantia da ordem pública.

Deve-se decretar a prisão preventiva, por conveniência da instrução 

criminal, quando, com a leitura dos elementos consubstanciado nos autos, 

revelar propensão do paciente em obstar a colheita de material probatório, 

a fim de alimentar a instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a 

prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos 

autos. (HABEAS CORPUS Nº 59909/2012 - CLASSE CNJ - 307 - 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, RELATORA EXMA. SRA. DRA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara Criminal do TJ/MT, 

julgado em 24-07-2012)

 "(...) Condições pessoais favoráveis, em princípio, não tem o condão de, 

por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão processual, se há 

nos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. (STJ. Habeas 

Corpus N.º 128258 / MT. Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. 

Julgado em 29/04/2009).

Ademais, verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual na 

decisão de fls. 38/40, quando convertida a prisão em flagrante do réu em 

preventiva.

Outrossim, a vítima Gleiciane Batista da Silva reconheceu o acusado com 

absoluta certeza como sendo a pessoa que, usando de grave ameaça lhe 

assaltou.

 Portanto, se a ação criminosa foi cometida com grave ameaça contra a 

vítima, justificada está a manutenção do réu em cárcere.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

[...] 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada 

na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, 

caracterizada pelo "modus operandi", ante a gravidade inusitada do delito, 

perpetrado em comparsaria com mais três pessoas com uso de objetos 
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contundentes, mediante violência e grave ameaça impossibilitou a reação 

da vítima que foi amarrada para subtrair o dinheiro e os objetos de valor lá 

encontrados, além de ter sido surpreendido na posse de 7 porções de 

maconha e 5 porções de cocaína. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em 

orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores 

da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir 

condições pessoais favoráveis, mormente por se tratar de violência 

doméstica. 4. "Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do 

recurso cabível. (HC 281.813/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013)

Se não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, constatou-se 

que o acusado responde outra ação penal nesta comarca pelo crime de 

receptação (ação penal/código: 657832), em tramite perante o juízo da 3ª 

vara criminal desta comarca.

Com efeito, a reiteração delitiva também justifica a manutenção da prisão 

cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICITI. REITERAÇÃO 

CRIMINOSA. PACIENTE DESEMPREGADO E SEM PROFISSÃO. BAIXA 

ESCOLARIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DENEGAÇÃO.

Denota-se o fumus comissi delicti no recebimento da denúncia contra o 

paciente pela prática do crime de roubo simples. Reforça essa percepção 

a anterior prisão dele em flagrante pelo fato e o reconhecimento seguro 

feito pela vítima. O periculum libertatis se percebe no risco de que o 

paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. Ele responde a outros dois 

processos-crime, um deles com sentença condenatória recorrível por 

delito da mesma espécie. Além disso, é jovem sem profissão e trabalho, 

que possui baixa escolarização. Estas circunstâncias pessoais 

evidenciam que a colocação dele em liberdade favorecerá a reiteração 

criminosa. A necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia 

da ordem pública afastam a possibilidade de aplicação de medida cautelar 

menos rigorosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n. 623195, 

20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, julgado 

em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292).

Além disso, destaco que a sociedade rondonopolitana sofre a cada dia 

com a crescente onda de crimes patrimoniais, o que as tornam reféns da 

criminalidade, uma vez que nem mesmo dentro de seus lares estão 

seguras, pois a ousadia e sensação de impunidade dos criminosos fazem 

com que, sem receio de serem identificados e presos, continuem a 

praticar crimes de todas as naturezas.

Diante o exposto, em consonância com a cota ministerial de fl. 81, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JEAN 

JOSÉ DA SILVA SANTOS.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário, com urgência, por se 

tratar de réu preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657170 Nr: 6505-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO 

BENEVENUTO KROMBERG, para devolução dos autos nº 

6505-36.2017.811.0064, Protocolo 657170, 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648838 Nr: 9163-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁTARA NAYARA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada NÁTARA NAYARA PEREIRA 

GOMES para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se a acusada não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações.

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.: 651160 Nr: 805-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAISSAL MOUHANNA FERNANDES, MAXUEL 

MAIKO SOARES CORREA, WANDERLEI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante 

da tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.Outrossim, atento às 

informações constantes dos autos, bem como às diretrizes do artigo 89 da 

Lei 9.099/95, vejo que os acusados Maxuel Maiko Soares Correa e Faissal 

Mouhana Fernandes preenchem os requisitos objetivos e subjetivos 

exigidos para concessão da medida despenalizadora.Assim, DESIGNO 

audiência para proposta de suspensão condicional do processo, para o 

dia 02 de fevereiro de 2018, às 13:15 horas.Intime-se os acusados Maxuel 

e Faissal para que compareçam à audiência acompanhados de advogado 

advertindo-os que, caso não possuam condições de contratar advogado, 

será nomeado um defensor público ou dativo para patrocinar as suas 

defesas.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630527 Nr: 2724-74.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 
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pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelos MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667036 Nr: 93-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA SOUZA, RAFAEL PEREIRA 

DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de inquérito policial instaurado em face de RENATO 

DA SILVA SOUZA e RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, em que 

apura a prática do crime de lesão corporal, tendo como vítima Luzia de 

Jesus. Os indiciados foram presos em flagrante delito no dia 25.12.2017 

(fl. 02).Às fls. 34/36 o juízo plantonista da 1ª vara criminal homologou a 

prisão em flagrante delito dos indiciados, convertendo-as em preventivas, 

com fundamento na garantia da ordem pública.Com vista dos autos, o 

Ministério Público pugnou pela incompetência deste juízo e consequente 

remessa dos autos ao juízo da vara de violência doméstica desta 

comarca, uma vez que se trata de crime praticado contra a mulher no 

âmbito doméstico, haja vista que o indiciado Renato é convivente da vítima 

Luzia (fls. 40/47).É o necessário. Decido.Da análise dos autos, verifico 

que se trata de diferenciada e competência unificada para o trâmite dos 

processos, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra 

mulher.Devido a esta necessidade o Conselho da Magistratura do Estado 

de Mato Grosso, através do provimento 18/2006/CM, resolve:“Art. 1º - 

Autorizar a instalação na Comarca de Cuiabá das 1ª e 2ª Varas 

Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e nas 

Comarcas de Várzea Grande e Rondonópolis, a instalação de 

coabitação”.No presente caso, infere-se dos autos que o indiciado Renato 

juntamente com o indiciado Rafael, agindo com violência doméstica, teriam 

praticado, em tese, o crime de lesão corporal contra a vítima violência 

doméstica e familiar contra a mulher e a presente demanda versa sobre o 

tema, a competência para o seu processamento e julgamento seria de sua 

competência.Diante disso, reconheço a incompetência deste juízo em 

razão da matéria e DETERMINO o encaminhamento imediato dos autos à 

vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher desta 

comarca, que é o juízo competente para o processamento e julgamento do 

feito.Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642487 Nr: 3883-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIRCEU LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o acusado Nelson Dirceu Lopes da 

Silva preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo, conforme 

determina o artigo 89 da Lei 9.099/95. .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 16 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667034 Nr: 89-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 (...) Diante disso, em razão dos fundamentos acima elencados e, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 75/78, INDEFIRO o pedido 

formulado pela defesa e, portanto, mantenho a prisão preventiva de 

ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA. Por fim, aguarde-se a 

apresentação de resposta à acusação pela defesa da acusada. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642487 Nr: 3883-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIRCEU LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 658226 Nr: 7398-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 7398-27.2017.811.0064, Protocolo 

658226, 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667010 Nr: 50-21.2018.811.0064

 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): ROBSON PAULINO DA SILVA, DIONATAN 

RODRIGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se os acusados, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668057 Nr: 961-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA SOUSA BONFIM - 

OAB:10797-GO

 Vistos, etc.

Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do acusado Vanderlei Pereira Neves para o dia 22 de 

fevereiro 2018, às 16:30 horas.

Intime-se e requisite-se o réu Vanderlei Pereira Neves.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determino seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638883 Nr: 642-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB:17.735-MT

 (...) Nesse prisma, sabe-se que a presença dos pais é importante na vida 

de qualquer criança, no entanto, a lei não pretende que todos aqueles que 

tenham filhos menores de 06 (seis) anos possam ser beneficiados com a 

prisão domiciliar. Desse modo, para a concessão do referido benefício, é 

necessário que restem devidamente comprovadas as necessidades 

especiais da menor. Desta forma, diante das circunstâncias do caso 

concreto, mais precisamente no que tange à gravidade da infração penal 

perpetrada, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de 

outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual 

o pedido não merece acolhimento. Diante do exposto, pelos fundamentos 

acima elencados e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

204/206, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão do 

acusado JOSIEL FERREIRA ROSA. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665140 Nr: 13457-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado CARLOS HENRIQUE LIMA 

FERREIRA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a POLITEC para que junte nos autos o laudo pericial 

de local do crime, referente ao ofício 10341/2017/Plantão RONDONÓPOLIS, 

protocolado no dia 02.11.2017, às 06h30min (fl. 23).

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.: 667034 Nr: 89-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciada ADRIELI 

APARECIDA PORTO FERREIRA, pela prática, em tese ao disposto no art. 

12 da lei 10.826/2006 e art. 304, caput, na forma do art. 69, caput, ambos 

do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 05.01.2018 (fl. 39).

 Às fls. 45/47, através de advogada constituída, a denunciada requereu a 

substituição da sua prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando, em 

síntese, que não se fazem presentes os fundamentos da prisão cautelar e 

que possui um filho de 05 (cinco) anos de idade.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido (fls. 49/50).

É o necessário. Decido.

 Com relação ao pedido da defesa, verifico que não há qualquer 

documento de identificação civil da acusada, a qual apresentou 

documento falso à autoridade policial e encontra-se pendente de perícia 

pela POLITEC.

Diante disso, remanescendo dúvidas acerca da identidade da requerente, 

há que se manter a sua prisão com fundamento no art. 313, parágrafo 

único, do CPP, até que se eclareça a dúvida existente em relação à sua 

identificação, motivo pelo qual postergo a análise do pedido formulado pela 

defesa às fls. 45/47 para depois da juntada do laudo de confronto 

papiloscópico já solicitado.

Outrossim, certifique-se, por telefone, junto a POLITEC acerca da 

realização do confronto papiloscópico da denunciada e, em caso positivo, 

encaminhe a este juízo com urgência, a fim de esclarecer sua verdadeira 

identificação civil.

Por fim, dê-se vista dos autos à defesa para que apresente resposta à 

acusação em favor da acusada.
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 Cumpra-se com urgência, por se tratar de ré presa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668055 Nr: 959-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DA SILVA REGO, FELIPPY BATISTA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19.171

 Vistos, etc.

Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da vítima Marizete Vilela Machado para o dia 22 de fevereiro 

2018, às 16:45 horas.

Intime-se a vítima Marizete Vilela Machado para que compareça a 

audiência.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Por fim, deixo de determinar a intimação dos advogados constituídos pelos 

réus, tendo em vista ser suas obrigações acompanharem a tramitação da 

missiva perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, cientes de 

sua expedição .

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665203 Nr: 13518-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MENDONÇA PIRES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório da acusada Márcia Mendonça Pires Caetano para o dia 29 

de janeiro 2018, às 13:30 horas.

Intime-se a ré Márcia Mendonça Pires Caetano, o Ministério Público e o 

defensor para que compareçam à audiência.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665203 Nr: 13518-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MENDONÇA PIRES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor da missiva de fl. 09, intime-se a ré Márcia Mendonça Pires 

Caetano para que dê início ao cumprimento das condições impostas na 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determino seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664782 Nr: 13144-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Vanilson Rocha de 

Souza e José Gilmar Magalhães Medeiros, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e legais.

Diante da inquirição da vítima e interrogatório da ré neste ato, declaro 

encerrada a instrução, contudo, antes de prolatar sentença, hei por bem, 

proceder à identificação da acusada.

Assim, oficie-se à POLITEC (deste Estado e do Mato Grosso do Sul) para, 

no prazo de 10 dias, proceder à identificação criminal da acusada, 

inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o 

confronto das impressões digitais da acusada com aqueles eventualmente 

existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.

Após, vinda das informações acerca da identificação da acusada, 

venha-me os autos conclusos para prolação de sentença/deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664352 Nr: 12788-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO, JEFERSON 

RODRIGUES SCHUWERTZ, MARCOS REIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

Concedo o prazo de cinco dias para o advogado Dr. Dejalma Ferreira dos 

Santos OAB/MT 12.062 juntar aos autos procuração “ad judicia”.

Homologo a desistência da oitiva das vítimas Lucas Ferreira de Souza e 

Daiane da Silva dos Santos, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.

Designo audiência de continuação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 

14h30min.

Requisitem-se os policiais militares Antonio Sergio dos Santos, Cairo 

Barbosa Sampaio e Aloncio Fernandes da Silva.

Requisite-se o réu David.

Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 650006 Nr: 10233-22.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI SILVA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 22647

 EXECUTIVO DE PENA - Cód. 650006

Vistos.

Consta do cálculo de fl. 141, que o recuperando atingiu o lapso temporal 

para ser beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto.

 Assim, SOLICITE-SE o atestado carcerário atualizado à Unidade Prisional.

 Deixo de solicitar o exame criminológico, uma vez que se sabe do número 

reduzido de profissionais capacitados para a realização, ocasionando, 

consequentemente, a demora na entrega dos laudos.

 Além disso, considerando que se trata de condenado por crime comum e 

outro equiparado a hediondo (tráfico), não verifico o preenchimento dos 

requisitos necessários para determinar a realização do exame.

 Por celeridade, considerando a manifestação do Ministério Público nos 

termos do §1º, do art. 112 da LEP (fls. 152 e 153), DESIGNO o dia 

01/02/2018, às 14h, para análise da possibilidade de concessão do 

benefício da progressão de regime, realização de audiência admonitória 

para fixação das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no 

programa de monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto à 
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eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo após 

a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Sendo o atestado carcerário imprescindível para a realização do ato 

acima designado, DETERMINO seja realizada a conclusão dos autos 

somente após o aporte.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis-MT, em 30 de janeiro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 615470 Nr: 6137-66.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINEI NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Nos termos do Provimento nº. 52/2007-CGJ - Art.1º. 11. Movimentação 

dos atos Processuais, que determina ao Gestor das Secretarias, 

independentemente de despacho judicial, proceder a movimentação 

processual, considerando o decurso do prazo sem atendimento à 

solicitação retro, impulsiono o presente feito ao setor de expedição para 

proceder a reiteração, bem como intimar a Defesa para requerer o que for 

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 622140 Nr: 5225-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUACI NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 EXECUTIVO DE PENA - Cód. 622140

Vistos.

Consta do cálculo de fl. 87, que o recuperando atingiu o lapso temporal 

para ser beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto.

 Assim, SOLICITE-SE o atestado carcerário atualizado à Unidade Prisional, 

uma vez que o exame criminológico se encontra acostado às fls. 110/116.

 Por celeridade, considerando a manifestação do Ministério Público nos 

termos do §1º, do art. 112 da LEP (fl. 127), DESIGNO o dia 01/02/2018, às 

14h, para análise da possibilidade de concessão do benefício da 

progressão de regime, realização de audiência admonitória para fixação 

das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto à 

eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo após 

a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Sendo o atestado carcerário imprescindível para a realização do ato 

acima designado, DETERMINO seja realizada a conclusão dos autos 

somente após o aporte.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis-MT, em 30 de janeiro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614898 Nr: 5550-44.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 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 Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665372 Nr: 13683-36.2017.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13683-36.2017.811.0064 (Código 665372)

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão exarada pelo digno Relator do Recurso de Agravo 

de Instrumento nº 1013627-81.2017.8.11.0000, Desembargador Dirceu 

dos Santos, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 612852 Nr: 3360-11.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONEY DE ALMEIDA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 3360-11.2013.811.0064, Protocolo 

612852, 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): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664683 Nr: 13060-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público 

retro com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado, LINDOMAR DE SOUZA NEVES, devidamente qualificado nos 

autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo para justificar suas atividades e 

o local de moradia;II – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.III- 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.IV – 

Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 
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distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).V – Proibição do agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.VI – Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de 

trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, 

nos termos do art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.VII - 

Comparecer em todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de 

Processo Penal);Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima 

descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do acusado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Vistos etc..

Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha José Rodrigues Coelho.

Acolho o parecer ministerial e, de consequência determino que seja 

oficiado com urgência para que a Gerência de Criminalística encaminhe no 

prazo de 03 (três) dias o respectivo laudo.

Após, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que dispõe 

o Art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para as partes.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667738 Nr: 716-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DOS SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 (....) .ISTO POSTO, CONVERTO a prisão em flagrante de JHONATAN DOS 

SANTOS MATOS, já qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com 

fundamento no Artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, uma vez 

que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes nos Artigos 

312 e 313, I, do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas as 

medidas cautelares diversas da prisão. Expeça o necessário MANDADO 

DE PRISÃO, e considerando o que vem disposto no Artigo 289-A do CPP, 

assim como no provimento n.º 28/2012 – CGJ, então, é que determino ao 

Sr. Gestor Judicial que providencie o imediato registro do mandado de 

prisão em banco de dados mantido pelo CNJ.Com o fim do plantão judicial, 

encaminhem-se os autos à distribuição para o Juízo competente.Ciência 

ao Ministério Público para que tome as providências que julgar 

necessárias.Às providências.Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de Janeiro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito - Plantonista

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.Primeiramente, considerando o pedido da advogada Rayane 

Moreira Libano Fouletto, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do 

respectivo instrumento de substabelecimento.Ademais, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da oitiva das testemunhas Rossana Martins Guapo, 

Lucineide dos Santos e Joseane de Queiroz Silveira.Indeferida a 

contradita, vez que a testemunha declarou não ter interesse na solução 

da causa, inclusive, foi colocado que eventual tentativa de obstruir a 

produção da prova, por parte do requerido, por seu advogado, seria e é 

rejeitada, sob qualquer hipótese por parte deste Juízo, que tentou, 

exaustivamente conciliar as partes sem qualquer resultado prático, 

inclusive com a ausência do requerido. Passo à colher os depoimentos da 

testemunha Maria Sena dos Santos Alves.O requerido se fez ausente, 

mas o advogado diz que teria poderes para transigir.As testemunhas Jose 

Machado da Silva, Wilson Macedo Von Stein, Olívio Rogério dos Santos, 

Mariozan Pacheco de Camargo, Eva Maria Rodrigues Medeiros, Edmundo 

Moreira Neto, Otaide Marcondes, José Batista de Oliveira, Olidinho Silva 

Filho, Paulo Gomes Lima, Jose da Silva Ferreira, Célio José de Oliveira, 

Idelvam Menes de Araújo, Oraide de Oliveira, Rosinei da Silva Oliveira, 

Lucimar Araújo dos Santos e Valdin Messias do Nascimento, foram 

dispensadas pelo Juízo, tendo em vista que a parte requerida quando da 

produção de provas postulou requerendo o depoimento pessoal da parte 

autora, bem como oitiva de testemunhas para comprovar sub-rogação dos 

bens passíveis de partilha. Por tais razões indefiro as demais testemunhas 

por se tratar de um único fato, nos termos do Artigo 357, § 6°, do Código 

de Processo Civil.Colho desse modo os depoimentos das testemunhas 

Manoel Divino de Souza Barreto, Deucimar Pimenta Vieira e Jorsélia 

Pereira de Araújo, segundo o critério de escolha do requerido por seu 

advogado Dr. Elson Rezende de Oliveira. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665984 Nr: 14174-43.2017.811.0064

 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: SLDPS, PDPS, NLDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14174-43.2017.811.0064 (Código 665984)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS por S. L. de P. S. e P. 

de P. S. devidamente representadas por sua genitora NUBIA LUIZA DE 

PAIVA em desfavor de LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Insta consignar, inicialmente, que a petição inicial não está adequada às 

determinações contidas no Artigo 320 do Código de Processo Civil.

Isso porque, não foi carreado ao processo o documento indispensável 

para propositura da ação, o qual seja: cópia da sentença que arbitrou os 

alimentos para as requerentes.

 Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições contidas 

nos Artigos 76, caput e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento, nos termos do Artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667034 Nr: 89-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 
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OAB:9279-MT

 Vistos em Plantão...

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o(s) 

indiciado(s), RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do 

Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 

7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá (ão) arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166940 Nr: 1771-68.2012.811.0015

 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: ROBERTO RACHID IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILETE APARECIDA DAGHETTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 68, a suspender a exigibilidade da condenação das 

custas e despesas processuais, pelo prazo de até 05 anos, por força do 

disposto no art. 98, § 3.°, do CPC, vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, quando prescreverá, se a fortuna dela não melhorar 

nesse ínterim.

 No mais, transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184342 Nr: 5418-37.2013.811.0015

 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: JANDIRA PEREIRA ROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-B, MARIANA CARRIÇO MENDES CARDOSO - 

OAB:289017/SP, RACHEL FISCHER MENNA BARRETO - OAB:OAB/SP 

248.779

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, em 

parte, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, 

para: 1) CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos materiais 

demonstrados no valor de R$ R$ 3.742,37 (três mil setecentos e quarenta 

e dois reais e trinta e sete centavos), com incidência de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo – 29/01/2013 

(Súmula nº 43 do STJ).2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.Por fim, 

CONDENO a requerida, a pagar as custas e as despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, § 

2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil.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, não havendo custas judiciais 

pendentes, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39656 Nr: 3109-58.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA BALTA FERNANDES

 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:

 Vistos etc.

Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 241, no entanto sem comprovar 

ter encetado qualquer diligência no sentido de localizar bens em nome da 

executada passíveis de penhora, razão pela qual o atendimento do pleito 

estéril implicaria mera protelação ad eternum, que não se harmoniza com 

os princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, insculpido este no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte autora prosseguir com o 

feito em 10 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85008 Nr: 2458-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOESIA MARIA BARBOSA MOREIRA, 

JOAQUIM MARCELINO MOREIRA

 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:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 204, frente e 

verso, INTIME-SE a parte exequente, para em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, 

para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Concomitante, INTIME-SE o executado para se pronunciar.

Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 4766-30.2007.811.0015

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 Vistos etc.

Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 462, no entanto sem comprovar 

ter encetado qualquer diligência no sentido de localizar bens em nome do 

executado passíveis de penhora, razão pela qual o atendimento do pleito 

estéril implicaria mera protelação ad eternum, que não se harmoniza com 

os princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, insculpido este no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte autora prosseguir com o 

feito em 10 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 307834 Nr: 13381-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Designo o dia 21 de fevereiro de 2018, às 15:30 horas, para realização da 

audiência de inquirição de testemunha.

Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de estilo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86722 Nr: 4147-03.2007.811.0015

 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): ALMIR BONIFÁCIO DOS SANTOS, MARIA 

VAREA TEIXEIRA, ANTÔNIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, Rodrigo Ribas 

Couto - OAB:

 Vistos etc.

O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, ante a 

espessa manifestação das partes pela realização do feito, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 15 de março de 2018, às 13:30 horas, 

a ser conduzida por este subscritor.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118893 Nr: 11190-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DA COSTA MADEIRAS-ME, GILMAR 

ALIBERTI

 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:

 Vistos etc.

DEFIRO a suspensão do processo de p. 404, pelo prazo de 180 dias, 

conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Concomitante, INTIMEM-SE os executados para se pronunciarem.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158384 Nr: 5572-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA TEDESCO, MARCELO 

BATISTA TEDESCO

 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:

 Vistos etc.

Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 323, no entanto sem comprovar 

ter encetado qualquer diligência no sentido de localizar bens em nome dos 

executados passíveis de penhora, razão pela qual o atendimento do pleito 

estéril implicaria mera protelação ad eternum, que não se harmoniza com 

os princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, insculpido este no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte autora prosseguir com o 

feito em 10 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251763 Nr: 19230-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Eirele-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antônio Mastelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos etc.

Determinada a intimação da parte autora, para em 10 dias, indicar novo 

endereço do requerido, a fim de que fosse citado, não o fez até o 

momento, mesmo tendo sido devidamente intimada para tanto, via DJE n.º 

10095, disponibilizado em 04/09/2017, e publicado em 05/09/2017.

 Portanto, por não ter a autora atendido o comando judicial, com estribo no 

art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – CNGC determino a devolução da presente missiva, com as 

devidas anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264860 Nr: 6441-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 124, pelo prazo de 180 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 296001 Nr: 5988-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES CHUIKA - OAB:17307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tereza Cristina Brandão 

Nassif - OAB:4.377/MS

 Vistos etc.

Cumprida a ordem deprecada, restituam-se os autos à origem, com as 

devidas anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento.

Como a diligência devida ao senhor oficial de justiça não foi paga, embora 

devidamente cumprida a ordem deprecada, que haja determinação do juízo 

deprecante nesse sentido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 301623 Nr: 9393-28.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO CROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento a determinação contida as folhas 11, que remeti 

para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) 

que patrocina o(a/s) REQUERENTE, 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 dos Manacás, nº 2, Setor Industrial, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe, que se trata de 

mandando de busca e apreensão.

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.: 306061 Nr: 12288-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS BASÍLIO - 

OAB:20.593, CLEMENTE ALVES DA SILVA - OAB:6.087, PAULO 

SÉRGIO QUEZINI - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para revogar a r. decisão proferida à p. 14, eis que 

não corresponde com a finalidade da presente missiva.

Desse modo, designo o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, para 

realização da audiência de inquirição de testemunhas.

Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de estilo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2841 Nr: 1112-50.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIA LUA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, 

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, 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: SUELI FERRON - 

OAB:117331/SP, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 

6972 / B

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 306, INTIME-SE a 

parte exequente, para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

colacionando o demonstrativo analítico do débito, conforme determinado à 

p. 304.

 Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, 

para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Concomitante, INTIMEM-SE os executados para se pronunciarem.

Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37189 Nr: 8197-14.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DA CUNHA RAMALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 
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OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 229, pelo prazo de 180 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Concomitante, INTIMEM-SE os executados para se pronunciarem.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39252 Nr: 2614-14.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCLIDES DOMINGOS FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 218, conforme autoriza 

o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 120 dias, conforme requerido, a 

fim de que sejam encontrados bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79517 Nr: 7871-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILZA COSTA DA SILVA, ANDRÉ 

APARECIDO JACOBOSKI

 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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 239, no entanto sem comprovar 

ter encetado qualquer diligência no sentido de localizar bens em nome do 

executado passíveis de penhora, razão pela qual o atendimento do pleito 

estéril implicaria mera protelação ad eternum, que não se harmoniza com 

os princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, insculpido este no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte autora prosseguir com o 

feito em 10 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 10424-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. A. OURIVES ME, ROBSON TADEU ALTALI 

OURIVES

 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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 239, no entanto sem comprovar 

ter encetado qualquer diligência no sentido de localizar bens em nome da 

executada passíveis de penhora, razão pela qual o atendimento do pleito 

estéril implicaria mera protelação ad eternum, que não se harmoniza com 

os princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, insculpido este no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte autora prosseguir com o 

feito em 10 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118874 Nr: 11179-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA COELHO BARBOSA - ME, NOEMIA 

COELHO BARBOSA

 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:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 207/208, pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177018 Nr: 12783-79.2012.811.0015

 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): ENIO BORTOLUZZI

 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: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 78, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181040 Nr: 1917-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 150/151, pelo prazo de 

90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250108 Nr: 18363-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELDON RICARDO LOPES

 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: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, ante a 

espessa manifestação das partes pela realização do feito, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 15 de março de 2018, às 13:00 horas, 

a ser conduzida por este subscritor.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253069 Nr: 19849-08.2015.811.0015

 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): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 53, pelo prazo de 180 

dias.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269585 Nr: 9525-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANETE MARIA MOTA MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Noticiado o falecimento da requerida na certidão de p. 27, razão pela qual, 

salvo algum poder mágico ou sobrenatural, dificilmente a autora terá algum 

êxito em seus propósitos, se de fato “... está diligenciando 

administrativamente a cerca do paradeiro do réu...”. Se realmente é 

falecida a requerida, o seu corpo está no cemitério, não havendo motivos 

para o inócuo pleito de p. 38, não passando de embromação da parte.

 O processo não tem um fim em si mesmo. Lição comezinha e de antanho.

 Logo, em homenagem à razoável duração do processo (CF, art. 5º, inciso 

LXXVIII), determino que a autora promova, no prazo de 10 dias, as 

diligências adequadas na consecução do seu direito, como a prova da 

morte da ré, com providências para sua substituição processual, se de fa 

to morreu, que poderá até mesmo implicar na suspensão processual (CPC, 

art. 313, inciso I).

Intime-se. Cumpra-se.

 De outro lado, mesmo com o inusitado pleito de p. 38, o lapso temporal 

requerido já se escoou consideravelmente, mais uma razão para a parte 

dar efetivo andamento processual.

 Se não o fizer, no prazo acima assinalado, o feito poderá ser extinto por 

abandono, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, a teor do art. 485, 

inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 300569 Nr: 8762-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PUHL BIF 

SILVA, DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MAZZUTTI NETO - 

OAB:16647, SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:OAB/SP 182.679

 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 comantuba,s/nº, Condomínio Residencial Carpe Diemm, Sinop/MT – 

78550-970, ou outro endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 383 de 554



informe.

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.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012137-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS 00073713147 (EXECUTADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do autor para comparecer em juízo 

e retirar a certidão de averbação solicitada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010099-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LUCAS (RÉU)

 

Certifico que a carta de citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelo motivo “Desconhecido” (Id 10862814) e, intimado a manifestar o 

advogado do autor juntou comprovante de pagamento de diligência do 

oficial de justiça (Id 11465176), no entanto, deixou de manifestar acerca 

da devolução da correspondência. Certifico ainda, 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, 

informar em qual endereço deseja que seja feita a intimação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003245-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO 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:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que a petição juntada aos autos no Id 11404060 não informou o 

endereço completo para o cumprimento do mandando, haja vista que 

constou apenas o nome da rua, faltando indicar o número da residência. 

Certifico ainda, 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, informar nos autos o endereço 

completo do requerido para expedição do mandado de busca e apreensão 

e citação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007479-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO GROTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CARLA DALMOLIN (EXECUTADO)

NAIDES FERLA (EXECUTADO)

JOSE MARIO SARAIVA DE ABREU (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11093323).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000626-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER OAB - MT0015845A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, considerando a sentença proferida em 29/11/2017, 

documento Id 10900214, a qual condenou as partes ao pagamento das 

custas e taxas processuais “pro rata”, sendo a requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, intimo o advogado do requerido para, no 

prazo de 05 (cinco dias), efetuar o pagamento de 50% do valor das 

custas e taxas processuais, conforme cálculo realizado pelo Contador 

Judicial (Id 11573559), para tanto as guias podem ser retiradas no site do 

TJMT – Emissão de Guias Online, para posterior arquivamento dos autos, 

sob pena de ficar constando a margem da distribuição a pendência de 

custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006234-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA JANETE SOARES (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do requerente para, no prazo de 05 

(cinco dias), efetuar o pagamento do valor das custas e taxas 

processuais, no total de R$ 577,74 conforme cálculo realizado pelo 

Contador Judicial (Id 11574405), para tanto as guias podem ser retiradas 

no site do TJMT – Emissão de Guias Online, para posterior arquivamento 

dos autos, sob pena de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006256-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJEORJENES SERGIO NIESCIUR (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do requerente para, no prazo de 05 

(cinco dias), efetuar o pagamento do valor das custas e taxas 

processuais, no total de R$ 594,03 conforme cálculo realizado pelo 

Contador Judicial (Id 11574744), para tanto as guias podem ser retiradas 

no site do TJMT – Emissão de Guias Online, para posterior arquivamento 

dos autos, sob pena de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 234395 Nr: 8352-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO BENTO LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 68), 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 18.9.2017 e, 

cuidando-se de ação de embargos à execução distribuída em 26.10.2010, 

passo à sua análise e impulsionamento.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos em 29.6.2017, por “Reginaldo 

Bento Lima de Jesus” em face de “Transterra Terraplanagem e 

Pavimentação”, aos quais o embargante atribuiu o valor de R$ 13.214,20 

(treze mil e duzentos e quatorze reais e vinte centavos), questionando a 

cobrança nos autos da execução Cód. 229226, em apenso, requerendo 

ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em que pese o pedido formulado pelo embargante, pleiteando os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, não comprovou devidamente a 

sua hipossuficiência.

Não obstante, em consulta realizada ao sistema “Renajud”, constata-se 

que o embargante é proprietário de 08 (oito) veículos, dentre os quais se 

destacam duas camionetes “Toyota Hilux CD 4X4 SRV”.

 Posto isso, com fundamento nos artigos 4º da Lei nº 1.060/50 (a contrário 

senso) c.c. 5º, LXXIV, da CF c.c. 257 e 284, “caput” do CPC, e em 

observância os ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 

708/2013-CSC/CGJ, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

ao embargante, por não estar caracterizada a sua hipossuficiência 

financeira, determinando-lhe que, em 30 (trinta) dias, efetue o recolhimento 

das custas judiciais.

Considerando que as partes compuseram acordo nos autos da ação de 

execução Cód. 229226, em 26.6.2015 (fls.36/37), a exequente em 

09.8.2017 (f.44), informou o devido adimplemento deste.

Diante disso, estando caracterizada a perda superveniente do interesse 

processual do embargante, declaro extinto o processo nos termos do art. 

485, VI, do CPC.

Por conseguinte, condeno o embargante ao pagamento das custas e taxa 

judiciária.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 161254 Nr: 8794-02.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO PACOLA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 303), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 21.6.2017 e, 

cuidando-se de medida cumprimento de sentença distribuída em 

21.9.2011, passo à sua análise e impulsionamento.

Em prosseguimento, considerando que as diligências realizadas em 

02.6.2015 (fls. 238/254) restaram infrutíferas, com fundamento no art. 

835, IX, do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 29.7.2014 

(fls. 231/235), e determino a penhora das quotas sociais da empresa 

“Academia Vitalita Ltda. – ME”, CNPJ nº 08.803.315/0001-89, pertencentes 

ao executado “Giuliano Pacola de Carvalho”.

 Outrossim, à luz do art. 862, do mesmo código, intime-se o representante 

legal da empresa Academia Vitalita Ltda. – ME, “Adriano Sordi Gerolin”, 

CPF nº 019.572.709-46, para, em 03 (três) meses, apresentar balanço 

especial na forma da lei, oferecer as quotas ou as ações aos demais 

sócios, se houver, observando o direito de preferência legal ou contratual, 

ou não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceder à 

liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Não obstante, relego a análise do pedido de declaração de fraude à 

execução para após esgotados os meios de busca, de patrimônio do 

devedor, em consonância com o entendimento jurisprudencial TJSP (AI 

20672717020158260000 SP, 25ª Câmara de Direito Privado, Relator: 

Claudio Hamilton, j. 07.5.2015, p. 9.5.2015).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172458 Nr: 7718-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA-ME, JULIANO 

MANHAGUANHA

 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: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 75), 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 02.5.2017 e, 

cuidando-se de execução distribuída em 31.07.2012, passo à sua análise 

e impulsionamento.

 Em prosseguimento, constata-se que os executados, devidamente 

intimados na pessoa de seu advogado, não indicaram bens à penhora, 

conforme certificado pela escrivã em 27.4.2017 (f. 74).

 Diante disso, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, indicar bens dos 

executados passíveis de penhora e, concomitantemente, apresentar 

planilha atualizada dos cálculos da dívida.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 187422 Nr: 8664-41.2013.811.0015

 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): ALDO RAFAEL DE LIMA, JOSE CARLOS 

BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 116), 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 13.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 11.4.2017 

(fls. 113/115) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

porventura existentes em contas bancárias do executado Aldo Rafael de 

Lima, CPF nº 202.261.281-72, até o limite de R$ 27.647,52 (vinte e sete mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 

conforme cálculo elaborado em 07.04.2017 (fls. 114/115), observando-se 

o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do 

CPC.

 Frustrada a indisponibilidade de ativos financeiros, determino à 

exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida, 

bem como promover os atos e diligências que lhe incumbem, indicando 

bens dos devedores passíveis de penhora ou, manifestar-se nos termos 

do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

 Em relação ao executado “Jose Carlos Bento da Silva”, cumpra-se 

integramente a decisão proferida em 22.9.2016 (f. 104).

 Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189599 Nr: 11014-02.2013.811.0015

 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: ROBERTO BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FERREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:OAB/MT.11972

 Diante disso, com fundamento nos artigos 487, III, “a” e 537 do CPC, julgo 

procedente o pedido formulado pelo autor na inicial e determino ao réu, em 

30 (trinta) dias, providenciar tudo o quanto for necessário para a outorga 

da escritura pública de compra e venda ao autor, arcando com as custas 

e emolumentos devidos, desde a lavratura da escritura até o respectivo 

registro, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 20 

(vinte) salários mínimos.Condeno o réu ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, os 

quais, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 236075 Nr: 9485-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LIMA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 13.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, defiro o pedido formulado pela exequente em 

22.6.2017 (f. 90) e determino a suspensão do processo pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para apresentar termo de 

acordo para homologação.

 Não havendo transação, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

10.4.2017 (f. 80).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 27955 Nr: 6000-23.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GENTILINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO VIEBRANTZ, JUVENTINO MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 

7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIDNEI MENDES KARPINSKI - 

OAB:32558/PR, IVANDRO ANTONIOLLI - OAB:32626/PR, WASCISLAU 

MIGUEL BONETTI - OAB:PR/11.367

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 93811 Nr: 833-15.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gueibi Leal Peroni - 

OAB:13.540, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 245), 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 13.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em que pese o pedido de restrição via “Renajud”, 

formulado pela exequente em 18.4.2017 (fls. 243/244), a medida de busca 

de veículos registrados em nome do executado já foi determinada e 

cumprida em 15.7.2014 (fls. 163/166), restando infrutífera.

 Ademais, em consulta ao referido sistema (extrato anexo), constata-se 

que o executado não possui veículos registrados em seu nome.

 Diante disso, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado da dívida, bem como promover os atos e diligências que 

lhe incumbem, indicando bens do devedor passíveis de penhora ou, não 

havendo bens, manifestar nos termos do 921, III, do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162133 Nr: 9845-48.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, CRISTIANO 

JOSÉ QUAINI

 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:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 127, 

bem como dar prosseguimento ao feito. Caso requeira cumprimento por 

mandado ou carta precatória, deverá, concomitante, recolher a guia de 

diligência ou preparo extraída do site do TJMT, bem como, para que 

promova a complementação da diligência de oficial de justiça no valor de 

R$ 780,00, sendo que a guia deverá ser retirada junto à Central de 

Mandados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170568 Nr: 5654-23.2012.811.0015

 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): CHARLES SCHULKE DE ARRUDA - ME, 

CHARLES SCHULKE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 111), 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.

Por ora, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 07.12.2016 (f. 

104), intimando-se os executados acerca da indisponibilidade de ativos 

financeiros realizada em suas contas bancárias (f. 106v), bem como a 

exequente, pessoalmente, pelo correio, com AR, para promover os atos e 

diligências que lhe competem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170568 Nr: 5654-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES SCHULKE DE ARRUDA - ME, 

CHARLES SCHULKE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 209948 Nr: 10959-17.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA., VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI 

SANTANA DA SILVA, SÔNIA MARIA DA SILVA COSTA, JACKSON LUIZ 

DULNIK, MARCOS CESAR COSTA, MARINDIA BERNARDI DULNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20238, KARINA CAPPELLESSO - OAB:12772/MT, 

NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 Certifico, em cumprimento a decisão de f. 137, que, conforme certificado 

à f. 122, o oficial de justiça Valter Mortelaro Lopes foi devidamente 

intimado da decisão de f. 86 em 12.02.2016 (ciência na f. 86), e até a 

presente data nada manifestou nos autos.

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que promova o recolhimento das 

guias de diligências para expedição dos mandados de citação, as quais 

devem ser extraídas do site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 223677 Nr: 1866-93.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Diante de todo o exposto, não tendo a autora se desincumbido do ônus de 

comprovar fato constitutivo do seu direito (CPC 373, I), julgo 

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.Em observância ao disposto 

nos arts. 82 e 85, “caput” e § 2º, do mesmo código, condeno a autora ao 

pagamento de eventuais despesas processuais remanescentes e 

honorários de sucumbência em favor do advogado da seguradora ré, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Custas e taxas judiciais já recolhidas com a inicial (fls. 65/70).P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 248928 Nr: 17647-58.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIO HENRIQUE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:/MT 16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:OAB/MT 20.949-A

 Preenchidos os requisitos dos artigos 1.003, § 5º e 1.010 do CPC, recebo, 

com efeito suspensivo, o recurso de apelação interposto pela ré Brasil 

Veículos Companhia de Seguros, em 16.10.2017 (fls. 119/124v).

Considerando que o autor já apresentou resposta em 13.11.2017 (fls. 

128/135), remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 85244 Nr: 2685-11.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-UDBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCPL-M, EDM, EDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Certifico que, em razão da incorreção da publicação do Edital no DJE, 

nesta data remeto à publicação o edital, conforme segue: EDITAL DE 

INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2685-11.2007.811.0015

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

PARTE REQUERIDA: CASA DE CARNE PRIMAVERA LTDA - ME e ERIANE 

DE MATTOS e EDIVELTON DE MATTOS

INTIMANDO(A, S): Eriani Mattos de Queiroz

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora de ativos financeiros de fl. 118, conforme decisão fl. 123, nos 

termos do art. 854, § 2° e 3 §, do CPC.

Eu, Geferson Severo, Estagiário, digitei.

 Sinop - MT, 30 de janeiro de 2018.

Mari Teresinha Nogueira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 117741 Nr: 10093-82.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES A'S MADEIRAS LTDA, NELSON AMERICO 

ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 128), que determinou a 

triagem e organização dos presentes autos, para análise oportuna, após o 

período correicional.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, embora a ré tenha 

afirmado em 24.8.2017 (f. 127) que "não foi possível penhorar bens em 

nome das executadas" [sic], foi realizada a penhora de três veículos em 

12.8.2016 (fls. 98/101), tendo os réus, inclusive, em 19.6.2017 (fls. 

108/109) requerido "seja desconsiderada as penhoras efetivadas, uma 

vez que tais veículos estão sendo entregues aos credores, face o não 

pagamento do financiamento" [sic].

Diante disso, por ora, indefiro os pedidos formulados pela exequente em 
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24.8.2017 (f. 127), determinando-lhe, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca das razões e pedidos formulados pelos executados em 19.6.2017 

(fls. 108/109), bem como promover os demais atos e diligências que lhe 

competem, apresentando memória discriminada e atualizada e discriminada 

dos cálculos da dívida e indicando bens dos devedores, passíveis de 

penhora, ou, não havendo bens, manifestar-se nos termos do artigo 921, 

III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174943 Nr: 10472-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MANHAGUANHA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 235), 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 02.5.2017 e, 

cuidando-se embargos à execução distribuídos em 03.10.2012, passo à 

sua análise e impulsionamento.

 Dando prosseguimento, apesar da inércia das partes, em observância ao 

artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 (quinze) dias, 

apresentarem, para homologação, delimitação consensual das questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os 

meios de prova, bem como as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 176707 Nr: 12431-24.2012.811.0015

 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): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

MADEIREIRA SÃO JOSÉ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 101), 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 18.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, defiro o pedido formulado pela exequente em 

12.7.2017 (f. 100) e determino a suspensão do processo pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para apresentar termo de 

acordo para homologação ou, não havendo transação, apresentar planilha 

atualizada da dívida e promover os atos e diligências que lhe incumbem.

 Por fim, certifique-se acerca do trânsito em julgado da decisão proferida 

em 11.5.2016 (f. 99).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 180404 Nr: 1231-83.2013.811.0015

 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: JOSEVAN DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo os advogados das partes de que foi designado 

o dia 9 de março de 2018, às 15h45, nas dependências do Fórum desta 

comarca, para realização da perícia médica, devendo o periciando 

comparecer munido de documentos e eventuais exames 

independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 183367 Nr: 4387-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUZE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487 OAB/SP, MAURÍCIO CORRÊA - 

OAB:222.181/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a conversão da presente ação em 

cumprimento de sentença, bem como a adequação do cadastro das 

partes, INTIMO o executado para pagamento, em 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 523, caput e § 1º do CPC, conforme despacho de f. 368.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 199768 Nr: 2443-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. O. DOS SANTOS - SERVIÇOS -ME, JUAREZ 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 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:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 109), 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 de título extrajudicial distribuída em 18.3.2014 e 

considerando que os autos vieram conclusos em 13.9.2017, portanto, há 

mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, considerando que os honorários fixados na decisão 

proferida em 16.6.2014 (f. 23), pertencem ao advogado sucedido “Renato 

Feliciano de Deus Nery”, determino a sua intimação acerca dos pedidos 

formulados pela exequente em 08.5.2017 (fls. 107/108).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211002 Nr: 11763-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA., DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIRCEU LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, tendo em vista as tentativas de citação do executado 

terem restado infrutíferas, conforme autorizada pelo Provimento 56/07 – 

CGJMT e, nos termos da decisão de f. (66), encaminho os autos à 

expedição de matéria para imprensa a fim de intimar o advogado do autor, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias enviar, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br 

o RESUMO da petição inicial, em documento formato Word, para expedir o 

edital de citação, EM CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME 

INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA 

ESCRIVANIA DO ENVIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado
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 Cod. Proc.: 214073 Nr: 14235-56.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR B HASHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 239222 Nr: 11578-10.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO NOGUEIRA COLARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA A. ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/MT 19072-B, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, tendo em vista as tentativas de citação do executado 

terem restado infrutíferas, conforme autorizada pelo Provimento 56/07 – 

CGJMT e, nos termos da decisão de f. 81, encaminho os autos à 

expedição de matéria para imprensa a fim de intimar o advogado do autor, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias enviar, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br 

o RESUMO da petição inicial, em documento formato Word, para expedir o 

edital de citação, EM CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME 

INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA 

ESCRIVANIA DO ENVIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 308485 Nr: 13742-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE VIEIRA TANAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA - 

OAB:12.696-PR, KARINA ZANIN DA SILVA - OAB:32.245-PR, MAURICIO 

FELDMANN DE SCHNAID - OAB:OAB/PR 4293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:OAB/PR 4293

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha Bruno Roberto Quiroga, arrolada pela autora, a ser realizada 

em 26.4.2018 (quinta-feira), às 15:30 horas.

Promova-se a anotação dos advogados do réu, para futuras intimações.

Observe-se e cumpra-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da CNGCGJ/MT 

e, sobretudo, o art. 455 do CPC.

Comunique-se ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 262421 Nr: 5095-27.2016.811.0015

 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: PAULO HENRIK CARDOSO MOREIRA, PAULO CESAR 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATHAN ANTUNES PAULUK - 

OAB:20.766-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275096 Nr: 13149-79.2016.811.0015

 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: VALDIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRO D'AGOSTINI, MAURICIO SOARES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT, 

MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 287502 Nr: 802-77.2017.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROPECUARIA PONTO ALTO 

LTDA., URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CCEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA WONGTSCHOWSKI - 

OAB:183.503 SP

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 277028 Nr: 14273-97.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ 

- OAB:13239-A

 Certifico, em cumprimento à determinação judcial contida na f. 37, que a 

audiência de tentativa de conciliação foi redesignada para o dia 

20/03/2018, às 10 horas. Por fim, as partes estão devidamente intimadas a 

comparecerem (fls. 29/29v e 30/30v).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado
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 Cod. Proc.: 259670 Nr: 3482-69.2016.811.0015

 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: AVANZINI & AVANSINI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANONE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FERRARINI DE 

OLIVEIRA PIMENTEL - OAB:OAB/SP 185.441, SILVIA ZEIGLER - 

OAB:129.611 SP, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 Diante disso, acolho a preliminar arguida pela ré na contestação e, com 

fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, declino de competência em favor 

do foro da comarca da capital do Estado de São Paulo, conforme previsto 

na cláusula 82 (f. 142) do contrato celebrado entre as partes, para onde 

os autos devem ser remetidos, após a preclusão recursal desta 

decisão.Sem prejuízo disso, certifique-se se a autora recolheu as custas 

judiciais referidas na Guia de recolhimento nº 76908, expedida em 

14.12.2016 (f. 284) e, em caso negativo, determino a sua intimação para o 

devido recolhimento.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182251 Nr: 3190-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH -ME, ADAIR JORGE 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 237137 Nr: 10151-75.2015.811.0015

 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): PAULO EMIR LAUXEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 243669 Nr: 14269-94.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ASSUNÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY SCHERER DA SILVA, NATHAN 

TOEWES, LEONARDO ARTUR FILGUEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - 

OAB:19.939/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 258913 Nr: 3044-43.2016.811.0015

 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: MARINEZ PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 267874 Nr: 8274-66.2016.811.0015

 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: CLEITIANE DOS SANTOS SANTANA, CLEITON DOS 

SANTOS, DAVI DOS SANTOS SANTANA, DÉBORA DOS SANTOS 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 273584 Nr: 11993-56.2016.811.0015

 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: RAIMUNDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 
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CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162793 Nr: 10612-86.2011.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA, 

LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, PATRICK SHARON DOS SANTOS, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 234072 Nr: 8142-43.2015.811.0015

 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): RAFAEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:MT/15.326

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 234080 Nr: 8150-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FELTRIM SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9.810-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 234652 Nr: 8482-84.2015.811.0015

 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): BRUNO ROBSON FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 235134 Nr: 8782-46.2015.811.0015

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTEMIR OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR ALVARENGA 

MAGALHAES - OAB:101112

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 260000 Nr: 3709-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL 

DO CENTRO OESTE DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275408 Nr: 13340-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, KESEDE MARTINS 

DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 
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Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 277028 Nr: 14273-97.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ 

- OAB:13239-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 299249 Nr: 7962-56.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGIER MADEIRAS LTDA, EDUARDO MEGIER, ROSELI 

GIMENEZ MEGIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMAR ANTONIO PINTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação prestada pela Diretoria do 

Foro, da contratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do CONCILIADOR para realizar as audiências de conciliação (art. 334 do 

CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, FICA DESOBRIGADA, a 

parte, a efetuar o pagamento dos honorários do conciliador voluntário 

fixados na decisão que designou a audiência. Nesse caso, que os 

honorários já foram depositados, deverá a parte autora indicar dados 

bancários para restituição do valor contido nas fls. 96/97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 263560 Nr: 5729-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LINCOLN MELLO TULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR WASH NIGHT CLUB CHOPERIA E 

DANCETERIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO AUGUSTO CARDOSO 

SOSSÉLLA - OAB:OAB/PR 58.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA APARECIDA LEMES - 

OAB:11408

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha Gabriela Amaral Honorato, arrolada pela ré, a ser realizada em 

26.4.2018 (quinta-feira), às 13:30 horas.

Promova-se a anotação dos advogados da ré, para futuras intimações.

Observe-se e cumpra-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da CNGCGJ/MT 

e, sobretudo, o art. 455 do CPC.

Comunique-se ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316002 Nr: 186-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CORTE DE SOUZA, EDIVALDO GASPAR DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:16.648-MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha Adilson Damazio de Oliveira, a ser realizada em 19.4.2018 

(quinta-feira), às 14:30 horas.

Promova-se a anotação dos advogados das partes, para futuras 

intimações.

Observe-se e cumpra-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da CNGCGJ/MT 

e, sobretudo, o art. 455 do CPC.

Comunique-se ao juízo de origem

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171762 Nr: 6874-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE DERMACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEM CRISTINA MARQUES DA SILVA, JOSE 

FERNANDO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUELEM CRISTINA MARQUES DA SILVA, 

Cpf: 05031038101, Rg: 2491598-0, Filiação: Cecilia Marques da Silva, data 

de nascimento: 30/07/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, do lar, comerciante, Telefone 9612-0394 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE FERNANDO AGUIAR, Cpf: 69186707787, Rg: 

000571029-80, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, movida por ROQUE DERMACHI contra SUELEM CRISTINA 

MARQUES DA SILVA e JOSE FERNANDO AGUIAR. O exequente e o 

executado fizeram um contrato de cessão de transferência de posse de 

uma Chácara no Loteamento Rural nº 99, no Assentamento Zumbi dos 

Palmares, que entregou um cheque da executada para pagamento no 

valor de R$ 5.500,00. O cheque não foi pago, tornando-se, pois, 

devedores do principal e dos acessórios, que importam até o seu 

vencimento na quantia de R$ 5.877,28 (cinco mil, oitocentos e setenta e 

sete reais, vinte e oito centavos), acrescidos de juros custas, honorários 

e atualização monetária. Requer a citação dos executados para pagarem 

o valor devido.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006482-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do AUTOR para em quinze dias impugnar a contestação 

juntada em 26/01/2018. Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006266-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MOREIRA MACHUGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (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)

 

INTIMAÇÃO da AUTORA para em quinze dias impugnar a contestação 

juntada em 26/01/2018. Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011513-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LOPES CORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da AUTORA para em dez dias impugnar a contestação juntada 

em 26/01/2018. Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013295-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHJEINY FERNANDA CASAGRANDE DA SILVA (RÉU)

 

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$112,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação, tendo em vista que nos endereços da parte 

requerida não há entrega domiciliar de correspondência, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013300-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROBERTO ROTHER (RÉU)

 

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$112,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação, tendo em vista que nos endereços da parte 

requerida não há entrega domiciliar de correspondência, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 101243 Nr: 8245-94.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, JOSE QUAINI, 

ELENITA MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, para 

posterior expedição das cartas precatórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 84482 Nr: 1945-53.2007.811.0015

 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): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar, tendo em vista 

que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO apresentasse 

impugnação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 95192 Nr: 2198-07.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDECIR STATZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 30 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o AUTOR OSVALDECIR STATZMANN, que se 

encontra em lugar incerto e não sabido da sentença de fls. 40/41: "1- 

Cuida-se de Ação Reclamatoria c.c Perdas e Danos movida por Osvaldecir 

Statzmann em face de Contini & Cia Ltda – Açometal. 2- Recebida a inicial 

foi determinada a regularização do presente feito, haja vista a ausência de 

capacidade postulatória da parte autora. 3- Intimado a regularizar o 

andamento do feito às fls. 34, a parte autora permaneceu inerte sem 

constituir advogado. DECIDO. 4- Verifico que o processo está paralisado 

há mais de quatro anos por inércia da parte autora que, devidamente 

intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as 

diligencias que lhe competiam. 5- Destarte, caracterizado o abandono da 

causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: “AGRAVO 

REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. Precedentes. 3.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 399644 RO 

2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013). 

6- Posto isso, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 7- Sem 

custas, eis que defiro ao requerente a assistência judiciaria gratuita, nos 

termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. 8- Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se.Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96491 Nr: 3509-33.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS REGINA TRUCOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos, embora devidamente intimado do 

despacho de fl. 79.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 11069-26.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias manifestar, tendo em vista 

que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de fl. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171651 Nr: 6922-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. VENTURA DOS SANTOS, LEDIR VENTURA 

DOS SANTOS

 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: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que os executados 

efetuassem o pagamento do débito, bem como sem que embargassem a 

presente ação.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado débito, bem como 

efetuar o pagamento da importância de R$ 224,00 referente diligência do 

(a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

PENHORA E AVALIAÇÃO, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 122286 Nr: 1447-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA LOPES ROSSANI, ANTÔNIO 

ROSSANI, MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, LUTERO DE PAIVA PEREIRA - OAB:PR 11929

 Execução de Título Extrajudicial nº 1447-49.2010.811.0015 - cód. 122286.

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executados: Rossana Lopes Rossani, Antônio Rossani e Maura Lopes da 

Silva Rossani

Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do 

Brasil S/A em face de Rossana Lopes Rossani, Antônio Rossani e Maura 

Lopes da Silva Rossani, a qual foi suspensa até o julgamento dos 

embargos à execução em apenso (Código Apolo nº 130966), conforme 

certidão em 6.12.2010 (fls. 54).

Todavia, segundo consta nos autos dos embargos à execução, foi 

prolatada sentença de mérito em 28.05.2013, julgando parcialmente 

procedente os embargos (fls.528/534), a qual foi cassada pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme r. acórdão em 05.08.2015 (fls. 

661/665).

O exequente, em 25.05.2016 (fls. 114), requereu o prosseguimento do 

feito, indicando a penhora o bem da garantia do título exequendo, qual 

seja, imóvel rural, com área de 3.774,71 ha, matrículas nº 6.144, registrado 

no CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

É a síntese necessária. Decido.

Dando seguimento à execução de título extrajudicial ajuizada em 

18.01.2010 (fls. 09), verifica-se que o crédito ainda não se encontra 

garantido.

Desse modo, constata-se que o exequente indicou à penhora o imóvel 

rural, com área de 3.774,71 ha, matrículas nº 6.144, registrado no CRI de 

Porto dos Gaúchos/MT.

Assim, verifica-se que imóvel indicado à penhora pelo exequente está 

situado no município de Porto dos Gaúchos/MT e registrados no CRI 
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daquela Cidade, assertiva corroborada pela cópia da matrícula juntada nos 

embargos à execução (cód. 130966), às fls. 134/140.

Com isso, considerando que com a entrada em vigor do NCPC, via de 

regra a alienação de bens móveis ou imóveis, independentemente de onde 

se encontrem, é feita por meio de leilão judicial eletrônico (CPC, art. 879, II), 

mostra-se desnecessária e contrária aos princípios da economia, 

celeridade e eficiência, a expedição de carta precatória apenas para 

avaliação dos bens penhorados.

Diante destas circunstâncias, evidenciada a necessidade de 

conhecimentos técnicos especializados para realizar não apenas a 

avaliação do imóvel, mas, também, precisar a sua localização e 

delimitação, com fundamento nos arts. 464 e seguintes do CPC, determino 

a avaliação e vistoria do imóvel rural indicado à penhora em 25.05.2016 

(fls. 114), registrado na matrícula nº 6.144 (fls. 14/17v) e para o mister, 

cuidando-se de imóvel rural de grande extensão (3.774,71ha), mas 

situado em comarca de fácil comunicação e na mesma região 

metropolitana (Porto dos Gaúchos/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 pelo 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 ao exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como certidão atualizada das matrículas dos imóveis penhorados.

Por fim, não obstante o Dr. Alann Lopes Carassa, OAB/MT nº. 20.715/0, 

simplesmente requerer vistas dos autos mediante carga rápida “para que 

se possa analisar os últimos andamentos do processo, tomar 

conhecimento de seu conteúdo, bem como para a obtenção de cópias 

destes”, sem juntar procuração no processo, DEFIRO, em parte, o pedido 

e determino a Gestora Judicial extrair cópia integral dos autos da ação de 

execução, entregando-a ao referido advogado, mediante certidão nos 

autos.

Cumpra-se e intimem-se.

Sinop/MT, 30 de janeiro de 2018.

Mario Augusto Machado

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130966 Nr: 10182-71.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSSANA LOPES ROSSANI, ANTÔNIO ROSSANI, 

MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 

22.319, WAGNER PEREIRA BORNELLI - OAB:16731/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Embargos à Execução nº 10182-71.2010.811.0015 - cód. 130966.

Embargantes: Rossana Lopes Rossani, Antônio Rossani e Maura Lopes 

da Silva Rossani.

Embargado: Banco do Brasil S/A.

Considerando que o processo está concluso no gabinete há mais de 100 

(cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

Diante disso, em obediência ao artigo 920, II, do CPC, dando 

prosseguimento ao feito, designo audiência de conciliação para 

24.05.2018 (quinta-feira), às 13:30 horas.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48).

 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.

Sinop/MT, 30 de janeiro de 2018.

Mario Augusto Machado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 184423 Nr: 5496-31.2013.811.0015

 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: FRANCISCO BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, MARCOS VINÍCIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 104/105 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191260 Nr: 12898-66.2013.811.0015

 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: BRUNO EUZÉBIO CODIGNOLA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA, VERDE 

TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, Maicon Martins Pinheiro Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:16466/MT, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que na intimação anteriormente 

expedida não constou o nome do DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, 

como requerido à fl. 207, INTIMO o advogado das requeridas da sentença 

de fls. 217 a 227: (...)"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser corrigido pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 

do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

 Por fim, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. Transitada esta em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, de nada for requerido, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias, observando-se o que determina a 

CNGC, com relação às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sinop/MT, 17 de outubro de 2017."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 203067 Nr: 5419-85.2014.811.0015

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A, DANIEL DO NASCIMENTO 

PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 206699 Nr: 8343-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BALDOINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 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.90: 

"Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci 

no endereço constante no mandado: Rua das Mangueiras nº. 921; Bairro: 

Jardim Celeste, no Município e Comarca de Sinop/MT e lá estando, não 

avistei o bem objeto desta busca. Estive em contato com a Sra. Antonia de 

Holanda Viana, que me informou ser amiga da Parte Requerida, que ele 

nunca residiu e nem morou em seu endereço, que apenas o forneceu 

como referência e ainda, que mora na Gleba Mercedes de Sinop/MT, no 

entanto, não soube ou não quis informar o endereço daquela localidade.

 Diante do exposto: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E A 

APREENSÃO DO BEM INDICADO E NEM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA Josimar Baldoina de Souza.

Desta forma, devolvo o presente mandado para as devidas providências. 

Dou Fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 209577 Nr: 10645-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO EVANGELISTA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado NO ENDEREÇO DE FL. 73, 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 Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182657 Nr: 3632-55.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A, RECOVERY DO BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADR. MULTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10.030/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. para em cinco dias 

juntar a guia e comprovante de recolhimento das custas processuais, 

tendo em vista que não acompanharam a petição de fls. 176 a 192.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 215339 Nr: 15197-79.2014.811.0015

 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: LUCIMARA CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 221500 Nr: 587-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI JOTON, DARCY MACIEL COSTA, 

EZELINDA OLIVEIRA JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MARCOS LEVI BERVIG 

para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171105 Nr: 6268-28.2012.811.0015

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE CAMPISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:/MT 16.691-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANOR POMPILHO CORRÊA DE 

BARROS - OAB:15.504, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que os autos foram 

desarquivados como requerido na petição de fls. 81 a 97.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 190392 Nr: 11843-80.2013.811.0015

 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: VALDIR ANTONIO ZANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNELSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadir Wilson da Silva Dalvi - 

OAB:17.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 605 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123276 Nr: 2464-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/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.90: 

"Certifico e dou fé, que em cumprimento ao respeitável mandado da 

Meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Cível desta Comarca de 

Sinop/MT, e, extraído dos autos número 2464-23.2010.811.0015, Espécie: 

Processo de Execução, MANDADO DE CITAÇÃO, movido por REICAL 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA em desfavor de ARI 

TOMAZINE. Diligenciei ao endereço fornecido pelo r. mandado, sito na Rua 

dos Orquídeas, 53, Bairro Jardim Botânico, Sinop-MT, onde constatei que 

lá reside o irmão do REQUERIDO, senhor NELSON TOMAZINE, o qual não 

sabe onde seu irmão encontra-se residindo. Sabe apenas que mudou-se 

para outro município do estado de Mato Grosso, não sabendo precisar 

onde.

O referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 113465 Nr: 6001-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTINHO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 INTIMAÇÃO da EXECUTADA do despacho de fl. 279: "VISTOS EM 

CORREIÇÃO,

 Ante ao decurso do prazo de blindagem (180 dias), digam as partes 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. Intime-se."

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189680 Nr: 11104-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCB, FPCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMIL MIKHAIL JÚNIOR - 

OAB:OAB/SP 92.562

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o requerido 

Elciney Dias Brustello a pagar mensalmente a sua filha Fabricia Comerlato 

Brustello, a título de alimentos, a importância correspondente a 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, mediante depósito em conta bancária 

indicada nos autos (fl. 07), até o dia 10 de cada mês. Por conseguinte, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face 

da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 

3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258540 Nr: 2813-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAFOC, SDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido Andre Luiz Fidelis dos Santos a pagar mensalmente 

ao filho Carlos André Fidelis Oliveira Cardoso, alimentos no importe de 

50% (trinta por cento) do salário mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

via depósito bancário, na Conta Corrente de titularidade de sua genitora, 

informada à fl. 07 e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição de 

necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade da 

justiça e condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203342 Nr: 5651-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFD, JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que o advogado apresentasse 

manifestação no presente autos. Certifico ainda que, encaminho os autos 

para o setor de expedição para fazer a intimação pessoal da parte autora, 

a fim de que cumpra o item "2" do despacho de fls. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211957 Nr: 12536-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELM, LOLA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo 

Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido Diego Aparecido Miranda dos Santos a pagar 

mensalmente à sua filha Stheffanny Emanuelly Lima Miranda, a título de 

alimentos, a importância correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, a ser depositado na conta bancária informada no item “e” 

da fl. 08, até o 10º dia útil de cada mês, mais metade das despesas 

extraordinárias, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma 

vez que não se pode presumir a condição de necessidade financeira da 

parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade da justiça e condeno-lhe ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218655 Nr: 17417-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGH, PKH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de notificação formulado à fl. 70, vez que cabe ao 

procurador da parte proceder à notificação de seu cliente quanto à 

renúncia do mandado, entretanto, a notificação é dispensada na hipótese 

prevista no art. 112, § 2º, do Código de Processo Civil, o que se enquadra 

no presente caso.

2. Por conseguinte, retifique-se a D.R.A., excluindo a advogada Marcia 

Piovezan Cordeiro do presente feito, devendo incluir o advogado Audiney 

Rodrigues Fernandes como procurador do requerente, nos termos da 

procuração de fl. 14.

3. Após, intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar 

vencidas anteriores ao início da execução, 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, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, 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.: 246306 Nr: 16048-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Barboza Rocha - 

OAB:OAB/MT Nº.17818, Beliza Dias de Farias Coelho - OAB:20.102/A, 

Michelle Cristiane Silva - OAB:OAB/MT 17.818, RITA DE CÁSSIA 

XAVIER - OAB:14.868-MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - 

OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a petição de fls. 30, determino nova tentativa de citação 

da parte requerida, no endereço informado à fl. 26, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que 

pretende produzir, nos termos do artigo 306 do CPC.

2. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a parte autora para que 

formule o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 308 do CPC.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 14323 Nr: 3750-85.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não apresentação de 

justificativa pela parte executada, intimada às fls. 53/54.

2. Após, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da 

petição de fls. 55/57, intime-se a parte exequente, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo 

atualizado do débito.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161551 Nr: 9140-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSDS, TNDS, SNDS, CNDS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Tendo em vista que os exequentes Caroline Nunes de Souza e Tuane 

Nunes de Souza atingiram a maioridade no curso do processo (fl. 15 e 

16), intime-os, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, bem como formule os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito, em relação à estes.

2. Intimem-se os exequentes, José Roberto Santos de Souza e Stefani 

Nunes de Souza, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 

(dez) dias formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

preclusão.

3. Decorrido prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188476 Nr: 9785-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDLS, RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição.

1. Considerando que não cabe, nos termos da nova legislação processual 

civil, a aplicação da coação pessoal e constrição patrimonial em um único 

procedimento, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o pedido de Cumprimento 

de Sentença, devendo optar pelo procedimento descrito no artigo 528, do 

NCPC (prisão civil) ou pelo procedimento descrito no artigo 528, 8º, do 

NCPC, que remete as disposições dos arts. 523 a 527 (expropriação 

patrimonial). Consigne-se que, caso opte pela coação pessoal, poderá 

executar toda a dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará 

autorizado o protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo.

2. Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217336 Nr: 16540-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLLS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que a parte ré não foi citadada presente ação e intimada 

a comparecer na audiência de fl. 24, designe-se nova audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do 

Código de Processo Civil.

 2. Cite-se o réu no endereço informado na inicial e intime-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, se alguma das partes for patrocinada 

pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, para que, querendo, 

compareçam à audiência.

4. Se não houver acordo na audiência de tentativa de conciliação, 

designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser 

presidida pelo presente magistrado, em conformidade com a Lei n.º 

5.478/68.

5. Na hipótese acima descrita, intimem-se as partes, na própria audiência 

de tentativa de conciliação, para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento acompanhados de seus advogados e 

suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a ausência da parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 

5.478/68).

6. Defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224235 Nr: 2273-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de abril de 2018, às 13h30min, 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.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238316 Nr: 10966-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA CLEMENTINA DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DA SILVA ALBUQUERQUE - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Dr. OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS 

FILHO do despacho a seguir transcrito:"Vistos em correição 1. Com fulcro 

no art. 76, “caput”, do Código de Processo Civil, intime-se o Dr. Oscar 

César Ribeiro Travassos Filho, procurador dos herdeiros de Edgar da 

Silva Albuquerque, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a 

representação processual dos herdeiros Marcos Antônio dos Santos 

(marido da herdeira Valquiria da Silva Albuquerque Santos; certidão de 

casamento de fl. 78) e Paulo Rodrigues Santos (marido da herdeira 

Lucrécia da Silva Albuquerque Santos; certidão de casamento de fl. 94).2. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259729 Nr: 3528-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHD, CD, MVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido José Adão Falcão a pagar mensalmente aos filhos 

Eduardo Henrique Domiciano e Mariana Victória Domiciano, alimentos no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, acrescidos de metade 

das despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e de material 

escolar, não acobertada pela rede pública, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez 

que não se pode presumir a condição de necessidade financeira da parte 

ré, deixo de conceder-lhe a justiça gratuita e condeno-lhe ao pagamento 

de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315557 Nr: 18019-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AK, MNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), dispenso o estágio de convivência.5. Realize-se estudo psicossocial 

com os requerentes e o infante, no prazo de 10 (dez) dias.6. Cite-se a 

parte ré, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e rol de testemunhas, na forma 

do que dispõe o art. 158 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

consignando, ainda, que se não tiver possibilidade de constituir advogado, 

sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, poderá requerer, 

em cartório, que lhes seja nomeado defensor dativo (art. 159 do ECA).6.1. 

Concomitantemente, considerando que os requerentes indicaram na 
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exordial que a genitora biológica não se opõe ao pedido de adoção, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, para fins de 

citação e oitiva da genitora biológica, visando colher eventual 

consentimento, nos termos do art. 166, § 1º, do ECA.7. Com o retorno da 

missiva, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.8. Após, retornem-me 

os autos conclusos.9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129043 Nr: 8258-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 no prazo de 

cinco dias efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de intimação da penhora e avaliação, 

no bairro Setor Residencial Norte, no valor de R$ 84,00, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – complementação – escolher a opção emissão de guia 

complementação – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, bem como para que adote(m) as providências necessárias 

quanto ao recolhimento do preparo ou distribuição da carta precatória 

expedida nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 164133 Nr: 12073-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MZR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo 

legal, sobre as últimas declarações, conforme o item 4. da r. decisão de fl. 

283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172661 Nr: 7965-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, CONVERTO a 

separação judicial de I.F. e D.A.H. em DIVÓRCIO, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição 

de necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade 

da justiça e condeno-lhe ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, nos termos do art. 

85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação da sentença da conversão 

da Separação Judicial em Divórcio à margem do assento de casamento, no 

Cartório de Registro Civil competente, nos termos do artigo 32 da Lei n.° 

6.515/77 c/c o artigo 97, ambos da Lei dos Registros Públicos.Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214322 Nr: 14446-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição.

1. Certifique-se a Sra. Gestora acerca da tempestividade da contestação 

de fl. 43/43v.

2. Em seguida, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em 

que poderá formular os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

preclusão.

 3. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233384 Nr: 7683-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, CRISTIANE DOS 

ANJOS GONÇALVES - estagiária - OAB:OAB/MT 16514-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal I.L. de J. D. e V.D., o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil 

reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste 

momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de 

Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 

29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. 

Anote-se a inexistência de bens e que o cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira.Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239377 Nr: 11667-33.2015.811.0015

 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: AFC, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Recebo o pedido de fl. 45, como pedido de desistência e, por conseguinte, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250306 Nr: 18469-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Vistos em correição.1. Considerando que as peças de fls. 20/20-v e 

24/41 não é a medida correta a ser apresentada nos casos em que a ação 

de execução visa à constrição patrimonial em caso de não pagamento, 

deixo de aprecia-las.1.1. Entretanto, aproveito a oportunidade para 

esclarecer que não corre a prescrição contra absolutamente incapaz, nem 

entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, neste 

sentido:APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIMENTOS. 

PRESCRIÇÃO. Na linha do disposto nos arts. 197, II, 198, I, ambos do CCB, 

não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz, nem entre 

ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Não se cogita de 

contradição entre os artigos 197, II, 198, I, e 206, § 2º, todos do Código 

Civil, uma vez que estes devem ser analisados de forma sistemática, pois 

o prazo de 02 anos, previsto no último, somente passa a ter curso após a 

implementação da incapacidade relativa e cessação do poder familiar. A 

alegação de impossibilidade de pagamento é questão que refoge ao estrito 

âmbito dos embargos à execução, que tem suas hipóteses contempladas 

no art. 741 do CPC. O pedido de parcelamento do débito, por sua vez, não 

procede, visto que não restou atendido o disposto no art. 745-A do CPC, 

que exige o reconhecimento do crédito e o depósito de 30% do valor da 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064585425, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 18/06/2015). Certifique-se a senhora gestora acerca do decurso do 

prazo para a apresentação de embargos à execução.3. Certifique-se a 

senhora gestora acerca do decurso do prazo para a apresentação de 

embargos à execução.4. Após, intime-se a parte exequente, por meio da 

Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

calculo atualizado do débito, oportunidade em que poderá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão.5. Em 

seguida, vistas ao Ministério Público.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253818 Nr: 61-71.2016.811.0015

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, CONVERTO a 

separação judicial de J.J.W. e S.O. em DIVÓRCIO, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição 

de necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade 

da justiça e condeno-lhe ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, nos termos do art. 

85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação da sentença da conversão 

da Separação Judicial em Divórcio à margem do assento de casamento, no 

Cartório de Registro Civil competente, nos termos do artigo 32 da Lei n.° 

6.515/77 c/c o artigo 97, ambos da Lei dos Registros Públicos.Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276511 Nr: 13980-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo formulado às fls. 30/32 e, consequentemente, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal B.F.O. e J. da C.O., o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alíneas “a” e “b” do 

Código de Processo Civil.Sem custas, eis que defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça às partes. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil competente, nos termos 

do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos 

da Lei dos Registros Públicos. Anote-se a inexistência de bens e que o 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155306 Nr: 2719-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDS, VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA ( 

FASIPE) - OAB:MT/12.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALTER VINICIUS 

PINHEIRO ALENCAR, para devolução dos autos nº 

2719-44.2011.811.0015, Protocolo 155306, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013693-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 31 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11423591 e 11546401, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1013693-16.2017.8.11.0015 VALOR DA 
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CAUSA: R$ 27.145,30 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) 

REQUERENTE: IVONILDA VITOR DA SILVA - MT24191/O OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 31 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11504301 e 11549571, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1000205-57.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA - 

MT22678/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004573-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISALTINO CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004573-46.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ISALTINO CARLOS DE ALMEIDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de DROGARIA 

TNK EIRELI, nos importes de R$ 2.256,00 e R$ 188,00 para PAGAMENTO 

das NOTAS FISCAIS de IDs. 10738536 e 10738641, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011455-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS BRESSAN PESAMOSCA (REQUERENTE)

NEUZA APARECIDA BRESSAN PESAMOSCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011455-24.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: THOMAS BRESSAN PESAMOSCA, NEUZA APARECIDA 

BRESSAN PESAMOSCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, no importe de R$ 134.834,94 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10709698, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011458-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011458-76.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVAN CARLOS DE CASTRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, no importe de R$ 99.153,11 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10630097, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179934 Nr: 732-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECLER APARECIDA ALVES MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/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, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180341 Nr: 1168-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, 

contrato de honorários, para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174191 Nr: 9553-29.2012.811.0015

 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: JOSÉ LUBAWSKI, ELIANA LUBAWSKI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 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, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178567 Nr: 14417-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA MARQUES RIQUETO MARCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, 

contrato de honorários, para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178567 Nr: 14417-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA MARQUES RIQUETO MARCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, 

contrato de honorários, para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264727 Nr: 6357-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 ( (quinze) dias, emendar/complementar a inicial, juntando 

aos autos documentos atuais e originais da procuração e declaração de 

hipossuficiência com assinatura de próprio punho do Requerente.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 30 de janeiro de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180341 Nr: 1168-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, 

contrato de honorários, para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181571 Nr: 2491-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA NIEDO ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, 

contrato de honorários, para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 251763 Nr: 19230-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Eirele-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antônio Mastelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos etc.

 I - CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado;

II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo;

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261457 Nr: 4567-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte Requerente, 

para que, no prazo de 05(cinco) dias, formalize os presentes autos com 

todas as cópias necessárias, para posteriormente proceder a expedição 

do RPV/Ofício Requisitório.

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello
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 Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204253 Nr: 6394-10.2014.811.0015

 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: MARIO GRAMKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCILIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ERCÍLIA 

COTRIM GARCIA STROPA, para devolução dos autos nº 

6394-10.2014.811.0015, Protocolo 204253, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 194192 Nr: 15963-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TEGANHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte Exequente, 

para que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de 

cálculo atualizada, pormenorizada, para posteriormente proceder a 

expedição do RPV/Ofício Requisitório.

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261457 Nr: 4567-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I - CITE-SE o REQUERIDO para opor EMBARGOS em 30 (trinta) dias 

(CPC/2015, art. 535 e art. 1º-B da Lei nº 9.494/97).

 II - CERTIFICADO o NÃO OFERECIMENTO dos EMBARGOS, HOMOLOGO, 

desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO que 

REQUISITE-SE o PAGAMENTO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça na forma do art. 535, § 3º, I e II do CPC/2015 e art. 100 

da CR/88, seguindo as normas da Seção 12 (2.12.2, 1.12.2, 2.12.2.1 e 

2.12.3) da CNGC do Estado de Mato Grosso e da Emenda Regimental nº 

01/2004, que alterou o Capítulo VII, Seção II, do RITJ/MT – via 

PRECATÓRIOS ou, por meio de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, nos 

termos do artigo 100, parágrafo 3º, da CRFB/88, bem como das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC e Regimento Interno do TJMT;

III - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, item 6.7.1 da CNGC;

IV - Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 263560 Nr: 5729-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LINCOLN MELLO TULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR WASH NIGHT CLUB CHOPERIA E 

DANCETERIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO AUGUSTO CARDOSO 

SOSSÉLLA - OAB:OAB/PR 58.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA APARECIDA LEMES - 

OAB:11408

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da RESOLUÇÃO nº 11/2017/TP que altera a COMPETÊNCIA das 

VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS das COMARCAS de Cuiabá, Rondonópolis, 

SINOP, Várzea Grande, referente ao PROCESSAMENTO das CARTAS 

PRECATÓRIAS, com EXCEÇÃO as VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO 

ESPECIAL, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente 

missiva para as VARAS CÍVEIS desta COMARCA, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela RESOLUÇÃO;

 II – CUMPRA-SE.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008759-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR GEUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON DOS SANTOS MARCELINO (REQUERIDO)

A. DOS S. MARCELINO-ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 12/04/2018 13:00. Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012945-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO DOS SANTOS LAUTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012945-93.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANESIO DOS SANTOS 

LAUTON REQUERIDO: MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A, 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 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 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011578-34.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

EGON JOSE LENZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GASQUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013728-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA DA SILVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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: 1002083-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 8013776-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE JESUS LIMA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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: 8013777-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR DE ALENCAR OLIVEIRA (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:

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: 8013757-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ZENIL DE LIMA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (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: 8013756-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ZENIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1008050-77.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARANHATO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPER FOCCO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240319 Nr: 12186-08.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIONE LOPES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:OAB/MT17.544

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor, Dr. 

Euclesio Bortolas OAB/MT 17.554, para que apresente memoriais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 7768-42.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA VIEIRA BONFÍGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Certifico que os embargos de declaração opostos pela parte Promovente 

são tempestivos. Ainda neste ato, tendo em vista o efeito infringente, 

intimo o Advogado da parte promovida para que, caso queira, apresente 

resposta aos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (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. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (04/04/2017) 03 (três) 

demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é praticamente 

idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na 

alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve 

relação jurídica com as rés, postulando a declaração de inexistência de 

débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir". 

Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas no 

mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1004512-88.2017.8.11.0015, 1004511-06.2017.8.11.0015 e 

1004510-21.2017.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida 03 (três) demandas idênticas, 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 extrato 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. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por diversos extratos de 

faturas. 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, 
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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 EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1004512-88.2017.8.11.0015, 1004511-06.2017.8.11.0015 e 

1004510-21.2017.8.11.0015, por versarem sobre os mesmos fatos e 

mesma causa de pedir. 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: 1004510-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (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. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (04/04/2017) 03 (três) 

demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é praticamente 

idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na 

alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve 

relação jurídica com as rés, postulando a declaração de inexistência de 

débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir". 

Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas no 

mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1004512-88.2017.8.11.0015, 1004511-06.2017.8.11.0015 e 

1004510-21.2017.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida 03 (três) demandas idênticas, 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 extrato 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. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por diversos extratos de 

faturas. 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 EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1004512-88.2017.8.11.0015, 1004511-06.2017.8.11.0015 e 

1004510-21.2017.8.11.0015, por versarem sobre os mesmos fatos e 

mesma causa de pedir. 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: 8013728-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 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: 1002083-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (22/11/2016) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1002086-40.2016.8.11.0015 e 1002083-85.2016.8.11.0015; DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

ITAU UNIBANCO 02 (duas) demandas idênticas, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 408 de 554



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. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por telas de seu sistema interno. 

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 EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1002086-40.2016.8.11.0015 e 1002083-85.2016.8.11.0015;, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. 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: 8013776-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE JESUS LIMA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços 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, 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 
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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. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013777-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR DE ALENCAR OLIVEIRA (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:

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. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, 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, 

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, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ R$ 1.021,30 (mil e 

vinte e um reais e trinta 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: 8013756-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ZENIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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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: 1007815-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 
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autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIANE DE ALMEIDA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” Ademais, a justificativa de ausência em razão do 

trabalho, não merece prosperar. Tal hipótese deveria ter sido apresentada 

ao juízo antes da solenidade, em prazo razoável para deliberação e 

eventual redesignação do ato. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007415-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LOPES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 
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que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] O 

Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade 

de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007227-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS A Reclamada por sua vez, 

aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 
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Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova também 

que a prazo de fidelidade já havia se esgotado, sendo a multa indevida. 

Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito. Contudo, 

não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a , devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito, bem como, para CONDENAR a 

requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 
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como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se nos autos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Quanto ao prazo entre 

a citação e intimação conforme se verifica na súmula 19 da Turma 

Recursal de Mato Grosso “O prazo mínimo entre a citação e a realização 

da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e 

oito) horas.” Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a 

revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata 

de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou 

que cumprir com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 
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registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato aportado aos 

autos, verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas 

em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, por outro lado, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.
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Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se nos autos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Quanto ao prazo entre 

a citação e intimação conforme se verifica na súmula 19 da Turma 

Recursal de Mato Grosso “O prazo mínimo entre a citação e a realização 

da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e 

oito) horas.” Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a 

revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata 

de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos passo a análise do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Em outras 

palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem 

afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um 

fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 
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MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que após cancelamento continuou recebendo faturas de cobrança. A 

Reclamada por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos 

danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002217-78.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELIANE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” O requerente ELIANE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por 

serviços já devidamente adimplidos. Inicialmente, há que se esclarecer que 

as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar 

esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipada 

deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram 

na negativação do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar 

a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Sem condenação ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002291-35.2017.8.11.0015
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. DA PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência 

deste juízo pela suposta necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, tenho que razão não assiste a Reclamada. Diante da farta 

documentação apresentada, resta afastada a necessidade de produção 

de tal meio de prova. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 
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trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Compulsando os autos verifico que a requerida junta 

documentos com assinatura diversa do autor. Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

parte autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão trata-se AÇÃO DE INDEZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a 

requerente que atrasou as últimas 3 parcelas, ficando inadimplente em seu 

contrato, entretanto, renegociou a dívida e realizou a quitação total do 

débito. Aduz que continuou sendo cobrado indevidamente após a quitação 

da dívida. Pugna então, pela indenização de cunho moral em razão da 

cobrança indevida. Em sua defesa a requerida alega a inexistência de ato 

ilícito que possa ser lhe imputado, não impugnando especificamente os 

fatos narrados na exordial. Pelo exposto acima, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do magistrado, passarei a analisar as 

minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento da legislação 

consumerista, há que se esclarecer que as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. Aliás, sobre o assunto, vale registrar o voto do preclaro 

Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ruy Rosado de 

Aguiar: “quanto à não aplicação do Código de Defesa ao Consumidor na 

espécie, tem se que o art. 2º não faz a restrição sustentada pela 

recorrente, ou seja, de que as pessoas jurídicas protegidas pela lei seriam 

as hipossuficientes. Na verdade, o consumidor é “a pessoa física ou 

jurídica que diante de suas necessidades vitais e vivenciais subordina-se 

ao consumo de bens e serviços, sem a intenção de revendê-los”.[1] - 

Negritei. Pois bem. No caso em tela verifico que o PONTO 

CONTROVERTIDO cinge-se em aferir se a requerente faz jus à 

ressarcimento de cunho moral em razão das cobranças indevidas. Isto 

porque, torna-se visível nos autos que as cobranças efetuadas pela 

requerida foram indevidas, ante os comprovantes juntadas pela parte 

autora, bem como, o fato da requerida não ter impugnado especificamente 

tais fatos, desincumbindo-se do ônus que lhe competia. Em que pese a 
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requerente tenha sido cobrada indevidamente, a mesma não comprovou 

que realizou o pagamento em excesso, sendo que as parcelas carreadas 

aos autos dão conta que o pagamento ocorreu na forma pactuada, não 

configurando excesso. Quanto ao pedido de indenização por danos 

morais, entendo que deve ser rejeitado, porque o fato da autora ser 

cobrada indevidamente não lhe causou abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Urge salientar que é 

entendimento pacífico dos tribunais pátrios que a simples cobrança 

indevida não gera o dever de indenização por danos morais, até mesmo 

porque, a negativação do nome da autora não fora efetivada, constando 

nos autos apenas as comunicações da possível restrição. No julgamento 

de caso análogo a jurisprudência no mesmo sentido se posicionou, 

consoante julgado que abaixo colaciono: APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE NEGATIVAÇÃO. MERO 

ABORRECIMENTO. O fato de a autora estar sendo cobrada por dívida já 

paga em ação de consignação, por si só, não gera direito a danos morais, 

quando sequer houve negativação e, sabendo que o mero aborrecimento 

não é gerador de dano moral, o pedido é de todo improcedente, devendo a 

r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

73600320108260562 SP 0007360-03.2010.8.26.0562, Relator: Carlos 

Abrão, Data de Julgamento: 01/12/2011, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/12/2011, destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. NÃO 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Não enseja 

dano moral, passível de indenização, a cobrança, tão somente, de dívida 

inexistente, se não existe a negativação do nome do possível devedor.

(TJ-MG - AC: 10145120165520001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 14/03/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/03/2013, destacamos) Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos. “Ex positis” e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

SAMIRA BRITO FIGURI, por entender que os fatos versados não 

ultrapassaram a seara do mero aborrecimento, não havendo a efetivação 

de qualquer restrição creditícia em desfavor da ora requerente, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Sem custas ou honorários, em razão do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, não 

havendo demais requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. [1] Carlos Alberto Silveira Lenzi, Cod. do Cons. 

Comentado, 1991, p. 13.
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Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo 

sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, 

sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

RECLAMAÇÃO formulada pelo autor devido a uma queda de energia que 

resultou no estrago de seu ar condicionado. . A conciliação restou 

infrutífera. A reclamada apresentou contestação, alegando o pedido 

administrativo de ressarcimento foi indeferido. Ao final, manifesta pela total 

improcedência dos pedidos. Inicialmente, ressalto como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Cumpre observar que a reclamada é concessionária de serviços públicos 

respondendo objetivamente por danos causados aos seus usuários, 

devendo o reclamante demonstrar nexo causalidade e o dano, a propósito 

decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

- DESCARGA ELÉTRICA - DANO A NOTEBOOK - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO CAUSAL E 

DANO - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO. - A 

empresa pública prestadora de serviço público de energia, responde de 

forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do 

serviço por ela prestado nos, termos do disposto no art. 37, § 6ª da 

Constituição Federal. - Uma vez demonstrado que o autor teve seu 

notebook danificado em razão da inadequada prestação de serviço da ré, 

devida é a indenização pelo prejuízo que lhe foi causado.” (destacamos) 

(TJMG, Apelação Cível nº1.0105.06.181115-1/001, Relator: DÍDIMO 

INOCÊNCIO DE PAULA, Data da Publicação: 21/09/2007) Além da 

responsabilidade objetiva elencada na Carta da República, também é 

aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a 

relação de consumo. Impondo a parte ré, portanto, responder pelos danos 

causados a equipamentos elétricos de seus usuários, a não ser que 

comprove a inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor. A reclamada alega excludente de responsabilidade baseada 

em resolução da Agencia Reguladora, aduz que indeferiu o pedido de 

ressarcimento fundamentado em vistoria realizada por seus prepostos. 

Assim, comprovado o dano e ausente a demonstração pela ré de qualquer 

causa excludente do liame causal entre aquele e o defeito na prestação 

do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, ônus que 

lhe competia, consoante art. 333, II do CPC, evidente o dever de indenizar. 

Oportunamente transcrevo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, consoante decisões abaixo ementadas: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚLICO – ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - NOTAS FISCAIS – PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA. DANOS CAUSADOS AOS 

EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 37 § 

6º DA CF- APELO IMPROVIDO.1. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa, se a decisão se fundamentou em prova documental, não 

desconstituída convincentemente pela parte adversa. 2. A concessionária 

de serviço público no fornecimento de energia elétrica será responsável 

pelos danos causados a terceiros, conforme disposições do artigo 37 § 

6º, da Constituição Federal.3. Comprovado o nexo causal entre a 

oscilação de energia e os prejuízos, impõe-se o dever de indenizar os 

danos causados se devidamente comprovados.(Ap, 53974/2012, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 04/12/2012, Data da publicação no DJE 06/09/2013) 

destacamos Somando: INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – ENERGIA 

ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – VARIAÇÃO DE 

TENSÃO – RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica 

é responsável pelo dano material causado em aparelhos, em face da 

variação de tensão elétrica na rede pública. (Ap, 29300/2013, 

DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/08/2013, Data da publicação no DJE 27/08/2013) 

destacamos Arrematando: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - VARIAÇÃO DE 

TENSÃO - DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - 
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RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é 

objetiva. Demonstrados o nexo causal e o dano, a fornecedora é obrigada 

a indenizar pelos danos causados em equipamentos eletrônicos do 

usuário e pelo descaso com que tratou a reclamação do consumidor.(Ap, 

120641/2009, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010) Quanto ao 

valor do dano, o reclamante alega que o comprou outro ar condicionado no 

valor de R$ 3.299,00 conforme nota fiscal de compra anexada aos autos. 

À vista de tais fatos, não resta outra alternativa senão reconhecer a 

procedência parcial do pedido para condenar a reclamada ao 

ressarcimento do valor de R$ 3.299,00 a título de danos materiais. 

Resolvido este ponto, a controvérsia do caso sub judice está em saber se 

há ou não os pressupostos que dão ensejo ao dano moral alegado pelo 

autor. Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por 

danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não 

causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do 

constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. No julgamento de caso análogo a 

jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que abaixo 

colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR 

AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado 

naqueles casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, 

ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações 

que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas 

estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não 

há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: Com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, 

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.299,00 (três mil 

duzentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos 

materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPCa contar da citação 

da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 

397, parágrafo único, do CC), de outro modo, JULGO IMPROCEDENTES os 

pleiteados danos morais, ante a caracterização do mero aborrecimento. 

Deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações (art. 475-J, § 5o, CPC). Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007534-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA OAB - MT0020471A (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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se quanto à legalidade na cobrança de valores pela utilização do 

limite do cheque especial no mês de março/2017. Pelos extratos 

colacionados aos autos (id nº 8062095) houve a cobrança dos seguintes 

valores: R$ 560,29 (quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) 

referente a juros do período de 01.03.2017 a 31.03.2017; R$ 36,55 (trinta 

e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a juros de mora do 

período de 01.03.2017 a 31.03.2017 e R$ 538,82 (quinhentos e trinta e oito 

reais e oitenta e dois centavos) referentes a multa moratória. Por seu 

turno a parte Requerida sustentou pela regularidade da cobrança ante a 

utilização do limite entre o período de 21.02.2017 e 09.03.2017. 

Inicialmente, cumpre destacar que em sede de 1ª Instância do Juizado 

Especial Cível, por força do art 55 da Lei nº 9.099/95, ambas as partes 

estão isentas do recolhimento de custas processuais. Ademais, não há 

nos autos qualquer pedido de justiça gratuita. Não vislumbrando questões 

de nulidade passo a análise do mérito. Tem-se como fato inconteste o 

limite de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais) do cheque 

especial da parte Requerente, eis que a parte Requerida sequer refutou tal 

afirmação. Bem como, não houve contra-argumentos quanto ao início da 

vigência do limite, como sendo o primeiro dia de cada mês; alegação que 

mostra-se plausível eis que os juros, multas e demais encargos cobrados, 

referem-se exclusivamente ao período de 01.03.2017 a 31.03.2017. O 

extrato de id nº 8062095 aponta que a partir de 21.02.2017 a parte 

Requerente iniciou a utilização do limite disponível. Portanto, inegavelmente 

a parte Requerente utilizou o limite do cheque especial entre 21.02.2017 e 

28.02.2017, encerrando o ciclo do mês de fevereiro/2017, bem como 

utilizou 01.03.2017 e 08.03.2017, além de um dia adicional em 13.03.2017. 

O cerne da celeuma é verificar se a contagem dos 10 (dez) dias sem juros 

de uso do limite do cheque especial são renovados a cada ciclo ou se são 

contados de forma continua. Sobre este aspecto o print screen, do site da 

parte Requerida, anexado pela parte Requerente (id nº 8225141) o qual 

não foi contestado dispõe: O Santander Master é uma ótima opção para 

você ter flexibilidade e conveniência no gerenciamento de suas despesas, 

ou para apoiar você com os gastos inesperados. Com ele, você tem 10 

dias sem juros por mês por ciclo de apuração*, corridos ou alternados, no 

seu limite de Cheque Especial e ainda pode parcelar o saldo devedor pela 

metade dos juros. *ATENÇÃO: O ciclo de apuração não é 

necessariamente contado a partir do dia 1º de cada mês. A contagem 

começa a partir da data que você escolher para o pagamento dos juros do 

cheque especial até o dia anterior da próxima cobrança. (grifo nosso). A 

informação incontroversa, eis que a parte Requerida, não refutou, de que 

o ciclo de apuração da parte Requerente iniciava-se no primeiro dia de 

cada mês, corrobora a tese autoral. Portanto, o período de utilização entre 

21.02.2017 e 28.02.2017 corresponde a um ciclo de apuração e o período 

de 01.03.2017 e 08.03.2017 a outro ciclo. Desta forma, tem-se por 

indevida a cobrança dos valores a título de juros e multa moratória pela 

utilização; devendo ocorrer a restituição em dobro, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, CDC. Ainda postulou pela condenação em danos morais 

pelo alegado desprezo da instituição financeira ré em solucionar a lide. 

Todavia, neste ponto não há nos autos efetiva prova do dano moral. Por 

certo que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados 

já servirá como punição à Ré que quedou-se inerte; não se olvidando 

porém que a parte Requerida manteve sua linha de pensamento de que os 

descontos eram devidos, neste cenário não se poderia exigir que esta, 

pensando estar certa, se recusasse a restituir os valores. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida a restituir em dobro a importância 

total orignal de R$ 1.135,66 (um mil e cento e trinta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos) devidamente corrigida pelo INPC e com a 

incidência de juros legais, ambos a partir da data do desconto e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-70.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA COAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sustenta a parte requerente que efetuou compra de 

passagens áreas de Sinop/MT para Brasília/DF no dia 22/01/2017 e que 

em razão de problemas na marcação da passagem de ida, buscou 

reagendar o voo de Sinop/MT para Brasília/DF no dia anterior ao 

programado. Alega que acionou vários meios objetivando a remarcação do 

voo para o dia 29/01/2017 e a empresa Reclamada teria respondido, no dia 

27/01/2017, via correspondência eletrônica a possibilidade para reagendar 

o voo para qualquer data até o dia 15/10/2016. Uma vez que a 

correspondência eletrônica autorizava remarcação em data pretérita, 

decidiu por adquirir nova passagem e busca do judiciário a restituição dos 

valores despendidos com aquisição de passagens e pleiteia reparação 

pelos alegados danos morais. O requerido contesta, informando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Alega ainda 

que não praticou qualquer ato ilícito, tendo em vista que atendeu o pleito da 

Reclamante e ofereceu a remarcação dentro da disponibilidade da 

Reclamante. Pautado nas provas apresentadas, principalmente na 

correspondência eletrônica de id. N° 8007092, se verifica que a 

Reclamada em data anterior à data da remarcação pretendida 

disponibilizou para a consumidora a possibilidade de se utilizar as 

passagens em nova data e horário. Ressalte-se que a narrativa do 

imbróglio pretérito já fora objeto de outra demanda que correram neste 

juízo nos autos do processo sob o nº 1006976.85.2017.8.11.0015, 

devendo a análise da presente demanda se ater à remarcação da 

passagem do dia 22/01/2017 para o dia 29/01/2017. Ademais, apesar de 

no corpo da correspondência eletrônica informar que a remarcação da 

passagem estaria disponível até a data de 15/10/2016, data pretérita ao 

envio do email, percebe-se mero erro remissivo. O magistrado, quando do 

rito da lei 9.099/95, está autorizado a se valer das regras de experiência 

comum no ato da apreciação das prova; nesse sentido ao analisar a 

mencionada correspondência eletrônica percebe-se que ela é datada de 

janeiro de 2017 e é ofertada remarcação até outubro de 2016. A princípio 

teríamos premissas de corolário impossível, mas, agora sim, se valendo 

das regras de experiência comum, verifica-se que há mero erro remissivo. 

É tanto verdade que o fim da mensagem eletrônica há a seguinte 

informação: “Por gentileza, caso queira remarcar esses bilhetes, informe o 

voo, data, trecho e horário para prosseguirmos com o atendimento.” Tal 

entendimento era de fácil cognição que a própria Requerente, na inicial, 

asseverou: “Todavia, acreditamos que, quando da resposta do e-mail, a 

empresa Requerida referiu-se a 15/10/2016 quando ao nosso ver queria 

dizer 15/10/2017, até porque no site da Requerida consta do “Contrato de 

Transporte Aéreo de Passageiros” que o bilhete de passagem tem 

validade de até 01 (um) ano a partir da data de sua emissão (doc. 11).” 

Logo, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela Reclamada, que 

por sua vez não dá ensejo a qualquer tipo de reparação. Ademais, 

especificamente quanto aos danos materiais, não há e nunca houve 

resistência à pretensão da Reclamante, contudo, como cientes todas as 

partes a utilização das passagens tinha data de validade previamente 

fixada que se expirou no curso do processo. Desta feita estamos diante 

perda superveniente do objeto. No que se refere aos danos morais, já fora 

demonstrado acima que não houve qualquer ato ilícito praticado pela 

Reclamada, e, portanto não há de se falar em qualquer reparação, 

inclusive de ordem extrapatrimonial. Nesta condição, a improcedência da 

ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta reclamação. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDUARDO QUEIROZ SALDANHA em face de AZUL LINHAS 

AEREAS. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado 

cancelamento injustificado do voo previsto para decolar às 08h10min do 

dia 24.06.2016 e haveria escala em Cuiabá com saída 09h10min do mesmo 

dia E SAIRIA DE Cuiabá para Porto Alegre/RS, entretanto, o voo de partida 

fora cancelado e os passageiros foram enviados de transporte terrestre 

para Cuiabá. Tal ato fez com que o Reclamante perdesse a conexão para 

Porto Alegre/RS. Fora ofertado ao Reclamante reacomodação em empresa 

congênere. Todavia a oferta fora recusada pelo Reclamante, pois o voo 

ofertado não atendia suas necessidades de modo a perder a realização 

da prova de vestibular. Ante a inadequação da oferta, aduz o Reclamante 

que adquiriu novas passagens em horário apropriado para o cumprimento 

de suas obrigações. Por esta razão pleiteia danos materiais (restituição 

das passagens) e danos morais. Apesar dos argumentos da parte 

Requerida o pleito autoral prospera, ao menos em parte. Em sua defesa 

esta aduziu a necessidade de manutenção não programada, porém, tal 

circunstância trata-se de fortuito interno que não a exime da 

responsabilidade civil. Neste sentido destacando-se: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. Configurado o dano 

moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para 

amenizar o abalo emocional experimentado. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve estar em 

consonância com os fatos demonstrados nos autos, não se olvidando que 

a prova de fato constitutivo do direito do autor incumbe a este, nos termos 

do art. 373, I, CPC, ainda que incida à hipótese a inversão do ônus da 

prova. Se por um lado inegável o cancelamento do voo da parte 

Requerente que enseja a devida reparação moral, por outro lado, esta 

reparação moral deverá ser condizente com a ausência de elementos 

probatórios que demonstrem os prejuízos sofridos, além do atraso em si. 

Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é 

razoável de acordo com as lesões que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. No que se referem aos danos morais 

estes não são arbitrados, mas comprovados conforme as regras 

dispostas no art. 373, I do NCPC onde o titular do direito deve fazer prova 

de seu direito. Ao fazer análise detida das provas constante nos autos, 

não se vislumbra prova de quaisquer valores dispendidos o que por sua 

vez impede a condenação em danos materiais. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida pagar a importância de R$ 2.000,00 
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(dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008057-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES GOBOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RAFAEL FERNADES GOBOR em face de AZUL LINHAS 

AEREAS. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado 

cancelamento injustificado do voo previsto para decolar às 07h40min do 

dia 29.03.2017 e haveria escala em Cuiabá com saída 08h50min do mesmo 

dia, entretanto, na escala de Cuiabá partiu somente à meia noite; aduzindo 

a parte Requerente que necessitou esperar, no aeroporto e sem qualquer 

assistência material, até o voo programado para meia noite do mesmo dia. 

Apesar dos argumentos da parte Requerida o pleito autoral prospera, ao 

menos em parte. Em sua defesa esta aduziu a necessidade de 

manutenção não programada, porém, tal circunstância trata-se de fortuito 

interno que não a exime da responsabilidade civil. Neste sentido 

destacando-se: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. 

Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser 

ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado. 

[…] (TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, 

VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

28/08/2017 - grifo nosso). Ainda, tinha-se por controversa a prestação de 

assistência material em virtude do atraso de 09 (nove) horas. Não apenas 

pela inegável aplicação do CDC ao presente caso em concreto, mas 

também em virtude da tese defensiva suscitada, ou seja, que houve a 

devida assistência material, a parte Requerida atraiu para si, nos termos 

do art. 373, II, CPC, o ônus probatório em fazer prova da prestação da 

assistência material como fato impeditivo do direito do autor. Contudo, tal 

prova não restou produzida nos autos, não tendo a parte Requerida 

juntado qualquer comprovante de despesas ou recibo a tal título. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve estar em consonância com 

os fatos demonstrados nos autos, não se olvidando que a prova de fato 

constitutivo do direito do autor incumbe a este, nos termos do art. 373, I, 

CPC, ainda que incida à hipótese a inversão do ônus da prova. Se por um 

lado inegável o atraso de 09 (nove) horas no voo da parte Requerente que 

enseja a devida reparação moral, por outro lado, esta reparação moral 

deverá ser condizente com a ausência de elementos probatórios que 

demonstrem os prejuízos sofridos, além do atraso em si. Em sua exordial a 

parte Requerente afirma que permaneceu no aeroporto desta Comarca, 

onde reside, por aproximadamente 09 (nove) horas, contudo não 

colacionou aos autos qualquer comprovante de despesas alimentares. 

Afirmou, por fim, que perdeu compromissos na cidade de destino; sem 

contudo, nem ao menos mencionar qual ou quais compromissos seriam 

estes, ou trazer aos autos qualquer prova destes. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável de acordo com as 

lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida pagar a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012378-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A (REQUERIDO)

SPC BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Trata-se de AÇÃO DE 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese sustentam o 

Requerente que teve seu nome incluso em cadastro de inadimplentes sem 

a devida comunicação. Por seu turno a Requerida sustenta que houve 

comunicação prévia da inscrição, bem como alega não caber a esta 

avaliar a legitimidade da inscrição sendo ausente sua responsabilidade. O 

ponto controvertido da presente lide é a existência de comunicação da 

inscrição. O art. 43, §2º, CDC é claro ao afirmar que quando o nome de 

algum consumidor for inserido em cadastro de inadimplentes deverá 

ser-lhe comunicada tal inclusão. Cabia, portanto, à Requerida demonstrar 

o cumprimento de referida exigência legal, nos termos do art. 333, II, CPC. 

Frisa-se que a presente demanda não visa discutir a legitimidade da 

inscrição, mas tão somente o não preenchimento dos requistos exigidos 

por lei para a inscrição do nome dos Requerentes. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA POR 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CCF. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, 

§ 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. A SERASA S.A., na 

condição de órgão arquivista que alimenta seu banco de danos com 

informações oriundas do SPC BRASIL, possui legitimidade para figurar no 

polo passivo das demandas que envolvam inscrições nos registros 

restritivos de crédito sem prévia comunicação ao devedor. AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, é direito do 

consumidor ser comunicado por escrito acerca de cadastro, ficha, 

registro e dados pessoais e de consumo abertos em seu nome, a fim de 
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possibilitar o pagamento da dívida ou a correção de eventuais dados 

equivocados, sendo que tal obrigação incumbe ao órgão arquivista. 

Inteligência da Súmula n. 359 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Recurso da parte autora com pedido de majoração da verba honorária 

acolhido, por fixado em patamar inadequado. APELO DA RÉ DESPROVIDO. 

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065503369, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Cabe 

ainda destacar que o pleito dos Requerentes deverá ser provido em parte. 

Conforme destacado o cerne da questão é a ausência das formalidades 

legais, qual seja, a comunicação prévia. Contudo, o pleito de se abster de 

novas inclusões criaria uma situação esdrúxula onde os credores 

originais tentariam inserir novamente os nomes dos Requerentes e a 

Requerida não poderia acatar da solicitação por causa do pedido 

formulado na presente demanda. Portanto, caso tais credores reiterem os 

pedidos de inclusão dos nomes dos Requerentes em cadastro de 

inadimplentes, desde que a Requerida obedeça a todas as normas legais, 

poderá ocorrer novamente a inclusão, visto que o vício que eivava a 

inclusão aqui discutida, ausência de comunicação prévia, estará sanado. 

Não se pode olvidar na falha em que as partes Requeridas incorreram em 

não regularmente comunicarem da inscrição à parte Requerente. Por 

tratar-se de uma relação de consumo a responsabilidade é solidária, desta 

forma, impunha-se, nos termos acima, que ambas as partes Requeridas 

tivessem cumprido seu ônus probatório. É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Por fim, impõe-se a confirmação da tutela 

pleiteada para a exclusão do registro do rol de inadimplentes, 

efetuando-se a ressalva que, havendo a devida notificação prévia, tal 

inscrição poderá ser reinserida, eis que nestes autos não foi cabalmente 

demonstrada a inexistência do débito. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR as partes Requeridas a pagarem solidariamente a importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença além de determinar a 

exclusão do nome do Requerente dos cadastros das Requeridas, contudo 

caso haja a devida COMUNICAÇÃO, observado os preceitos do art. 43, 

§2º, CDC será possível NOVA INCLUSÃO, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. A Reclamada por sua vez, 

aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia, tenho que razão não 

assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. É 

incontroverso nos autos que autora fora notificada que havia um débito a 

se adimplir no valor de R$ 4.831,35 em razão de irregularidade na unidade 

consumidora. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o débito fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da corabnça. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. A requerida alega que realizou perícia técnica e, em razão da 

mesma, fora descoberto a irregularidade. Entretanto, insta salientar que tal 

perícia fora realizada de maneira unilateral e sem a presença da autora ou 

de terceiro que a represente. Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 

6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevido o débito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a cobrança indevida, não restam dúvidas de que 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a 
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autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008049-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008049-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JORGE ARTHUR ROSPIDE 

ACCIOLY REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JORGE 

ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY em face de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S/A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao 

alegado cancelamento injustificado do voo previsto para decolar às 

05h25min do dia 16.06.2017 de Cuiabá e com chegada em Porto Alegre/RS 

12h10min do mesmo dia, entretanto, o voo Cuiabá foi cancelado sem 

qualquer explicação. Apesar dos argumentos da parte Requerida o pleito 

autoral prospera, ao menos em parte. Em sua defesa esta aduziu a 

necessidade de manutenção não programada, porém, tal circunstância 

trata-se de fortuito interno que não a exime da responsabilidade civil. 

Neste sentido destacando-se: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. 

Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser 

ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado. 

[…] (TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, 

VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

28/08/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve 

estar em consonância com os fatos demonstrados nos autos, não se 

olvidando que a prova de fato constitutivo do direito do autor incumbe a 

este, nos termos do art. 373, I, CPC, ainda que incida à hipótese a inversão 

do ônus da prova. Se por um lado inegável o cancelamento do voo da 

parte Requerente que enseja a devida reparação moral, por outro lado, 

esta reparação moral deverá ser condizente com a ausência de elementos 

probatórios que demonstrem os prejuízos sofridos, além do atraso em si. 

Afirmou, por fim, que perdeu o velório da sua genitora e provou o 

falecimento de sua genitora com a certidão de óbito (id. 87144811) no dia 

anterior ao voo contratado. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) é razoável de acordo com as lesões que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida pagar a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013045-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ZALTRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE ANDRADE MAZZETTO CROSIO OAB - SP237512 (ADVOGADO)

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA OAB - SP185649 (ADVOGADO)

DIOGO SAKAMOTO PONTES OAB - SP226537 (ADVOGADO)

VICTOR HUGO SIQUEIRA JOSE OAB - SP345906 (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013045-48.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SALETE ZALTRON 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sustenta a parte requerente que tentou realizar compra pela internet de 

três passagens, entretanto a compra não se efetivou e a Reclamante se 

dirigiu ao balcão da empresa para verificar se houve ou não o 

processamento da compra. Alega que apesar de ter informado a empresa 

houveram cobranças no cartão de crédito nos meses eu se sucederam. 

Ato contínuo a reclamante informou a Reclamada que por vez teria 

realizado apenas estorno parcial, remanescendo um total de R$ 1.407,00 a 

serem devolvidos. Uma vez que a correspondência eletrônica autorizava 

remarcação em data pretérita, decidiu por adquirir nova passagem e 

busca do judiciário a restituição dos valores despendidos com aquisição 

de passagens e pleiteia reparação pelos alegados danos morais. O 

requerido contesta, informando que quando fora cientificado da cobrança 

no cartão de crédito da Reclamante, conforme cartas de cancelamento (id. 

nº 7135700). Alega ainda que não praticou qualquer ato ilícito, tendo em 

vista que atendeu o pleito da Reclamante estornando os débitos. A 

Reclamante por sua vez, não trouxe nem na inicial, nem tampouco na 

impugnação as faturas onde constaria o estorno parcial. Diante disso e 

analisando o ônus dinâmico das provas, a Reclamada se desvencilhou de 

seu ônus provando o cancelamento do débito e seu estorno, ao passo 

que a Reclamante não demonstrou que o estorno fora parcial. Por outro 

lado há o pedido de inversão do ônus da prova por se tratar da relação de 

consumo, todavia tal instituto não é absoluto, devendo o consumidor 

produzir as provas que lhe são possíveis. Neste sentido já se posicionou 

a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0074319-31.2015.811.0001 Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Karlos Gregory Dias Estral 

Recorrido: Claro S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA 

LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de produzir 
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provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme 

regra do artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, 

desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da 

pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Parte requerente 

que alega ter contratado serviço de telefonia da empresa requerida e ter 

solicitado o seu cancelamento, mas que não informou o protocolo 

comprovando o cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer 

documento demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o 

contrato ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) Logo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este trazido aos autos as faturas subsequentes onde 

constariam os estornos totais ou parciais. Neste caso, o reclamante 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, 

a improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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: 1008707-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SOUZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 
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jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se nos autos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Quanto ao prazo entre 

a citação e intimação conforme se verifica na súmula 19 da Turma 

Recursal de Mato Grosso “O prazo mínimo entre a citação e a realização 

da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e 

oito) horas.” Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a 

revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata 

de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou 

que cumprir com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato aportado aos 

autos, verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas 

em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, por outro lado, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011584-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IASMYNE RIBEIRO OLIVEIRA (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 ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO da DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 

267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002840-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NW ADMINISTRADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que firmou um “Contrato de Empréstimo Consignado”, entretanto recebeu 

uma cobrança que alega ser indevida, pois o mesmo já pagou tais 

valores.. A Reclamada por sua vez, aponta que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 
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de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Quanto ao 

pedido de ressarcimento em dobro do que fora cobrado indevidamente, 

tenho que não merece prosperar visto que não há nos autos 

comprovação de que o requerente efetuou novo pagamento dos débitos 

que já se encontravam quitados. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica 

da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002866-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FERNANDA ZELLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 
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extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Quanto ao 

pedido de restituição em dobro tenho que não merece prosperar visto que 

a mera cobrança indevida não gera tal direito de restituição, não obstante 

a isso, compulsando aos auto, não verifico comprovante de pagamento do 

referido débito que enseje a restituição requerida. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR 

como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome 

da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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 pelo Autor, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou 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, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

ao contrário do alegado na inicial, em sua impugnação, o requerente 

reconhece a existência de relação jurídica com a reclamada: “Além do 

mais, Requerida deveria saber após pagamento das parcelas que 

Requerida mesmo informou que estava em atraso e que foi paga pelo 

Requerente, que não deveria ter levado todo o contrato a protesto, com 

parcelas pagas...” Aduz o autor que efetuou o pagamento de tais parcelas 

em atraso, no entanto, não trouxe qualquer comprovante de pagamento do 

referido débito. 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. “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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 

Requerida. Aduz o autor que a Requerida insiste em cobranças indevidas 

referente a ligações de longa distância, sendo que o plano contratado era 

para ter o valor fixo de R$ 826,77 (oitocentos e vinte e seis reais e setenta 

e sete centavos) compreendido no plano as referidas chamadas. Sustenta 

que as cobranças ultrapassaram dois mil reais mensais, totalizando o 

valor de R$ 11.009,20 (onze mil, nove reais e vinte centavos) em um 

período de seis meses (abril/2016 até setembro/2016). Discorre que 

“entende ser devido o valor de R$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais) 

mensais pelo plano contratado, o que importa num montante total de R$ 

4.956,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais), valor esse que 

a Requerente concorda em quitar”. No alvorecer da demanda foi deferida 

medida liminar para exclusão do nome do Autor dos cadastros de 

proteção ao crédito. A reclamada, por ocasião da defesa, apontou que por 

ocasião da alteração de contrato de pessoa física para jurídica, ocorreu 

também a alteração do plano contratado, sendo, portanto, devidos os 

valores descritos. Discorre que após setembro de 2016, quando o Autor 

ligou para Requerida pedindo adequação do plano ao seu perfil de 

consumo, as cobranças restringiram-se ao plano contratado, diminuindo 

substancialmente. Em impugnação aduziu que a Requerida “LUDIBRIOU A 

REQUERENTE, NEGOCIANDO COM A MESMA UM PLANO DE COBERTURA 

DE TELEFONIA, MAS CONTRATANDO, DE FATO, UM PLANO DIVERSO 

DAQUELE PRETENDIDO.” Eis a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação 

de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova por meio 

de protocolos e e-mail’s que houve alteração do plano junto à uma 

representante da Requerida, afirmando ser esta a responsável pelos 

transtornos e cobranças indevidas por não efetuar a migração conforme 

pactuado. Impende consignar que o plano contratado pelo Autor, segundo 

documentos carreados (e-mail’s e protocolos de atendimento) possuía 

valor fixo de R$ 826,77 (oitocentos e vinte e seis reais e setenta e sete 

centavos), totalizando o montante de R$ 4.960,62 (quatro mil, novecentos 

e sessenta reais e sessenta e dois reais), o que não foi impugnado de 

maneira especifica pela Requerida. A Requerida aponta em sua defesa 

apenas que em razão da migração os valores seriam automaticamente 

alterados, eis que necessária adequação do plano por tratar-se de 

pessoa jurídica. Inobstante, a Requerida não impugnou a falha na 

prestação de serviços de um de seus representantes (MAROMATEL), 

pois, segundo o Autor, fora esta a responsável pela migração do plano e 

adequação conforme as necessidades da empresa. De acordo com o 

CDC, a Requerida responde pelos atos de seus representantes 

solidariamente. Assim, acolho o pedido do Autor para declarar inexistente 

os débitos que ultrapassem o montante de R$ 826,77 (oitocentos e vinte e 

seis reais e setenta e sete centavos) mensais, totalizando o montante de 

R$ 4.960,62 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e dois 

reais) compreendendo os meses de abril/2016 até setembro/2016. No que 

tange aos alegados danos morais, entendo que a falha na prestação dos 

serviços com a cobrança de valores indevidos por longo período, após 

reclamação por meio de diversos canais de atendimento da requerida, 

constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. No tocante ao 

valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para confirmar 

os efeitos da liminar, DECLARANDO INEXISTENTE OS DÉBITOS que 

ultrapassem o montante de R$ 4.960,62 (quatro mil, novecentos e 

sessenta reais e sessenta e dois reais) no período de abril/2016 até 

setembro/2016. Por fim, condenar a requerida ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e, via de 

conseqüência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
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Processo Número: 8012563-03.2016.8.11.0015
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta ser cessionária de crédito e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] O 

Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade 

de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO TUTELA 

ANTECIPADA. Em síntese aduz o Requerente na petição inicial que 

realizou o pagamento de um débito junto à Reclamada quitando 

integralmente os valores em aberto. Em consulta aos órgãos de proteção 

ao crédito e verificou que seu nome ainda estava negativado pela Ré. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Quanto ao prazo entre 

a citação e intimação conforme se verifica na súmula 19 da Turma 

Recursal de Mato Grosso “O prazo mínimo entre a citação e a realização 

da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e 
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oito) horas.” Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a 

revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata 

de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. Os documentos anexados aos autos 

demonstrando o pagamento dos débitos, constituem prova inequívoca do 

pagamento, cabendo ao Requerido demonstrar que este não ocorreu. 

Contudo, o dano moral pela negativação não surge apenas quando esta é 

indevida, mas também quando esta, apesar de devida, mantem-se por 

tempo excessivo após o pagamento dos débitos em atraso. O art. 43, §3º, 

CDC estipula prazo de 05 (cinco) dias para os fornecedores procedam a 

correção de dados incorretos em bancos de dados, o que no presente 

caso, equivale a determinar a exclusão do nome do consumidor que quitou 

o débito. Neste sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em 

comprovar que a inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, 

posteriormente, obteve um crédito (decorrente de indenização por queima 

de aparelho) no valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou 

com o valor devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o 

valor de R$ 52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a 

quitação do débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento 

expedido em 28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção 

indevida do cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o 

qual dispensa a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em 

vista que a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor, apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia 

fazer por sua exclusiva vontade a compensação dos valores, 

esquecendo-se que foi ela mesma quem compensou. Com a quitação do 

débito a ré tinha a obrigação de promover a exclusão do nome do autor do 

cadastro do SPC, no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual 

entendimento das Turmas Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor 

fixado na origem, R$ 1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos semelhantes, não merecendo 

minoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004507331, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). Portanto, não 

agiu com a devida diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo 

Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. Verifico que a 

requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do 

nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Há de se considerar que o Requerente alegou 

utilizar a conta corrente cancelada para receber o salário, porém não 

trouxe aos autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, tenho que 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO guerreado; bem como CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012858-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAS FELIPE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTIS HERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R H AUTO PECAS E MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo, em síntese, que ao tentar realizar 

uma compra no comércio local, deparou-se com seu nome protestado pela 

Requerida. A Requerida por sua vez, aponta que seria da Autora a 

responsabilidade pela baixa do protesto, uma vez emitida a carta de 

anuência. Aponta a existência de outros débitos, bem como, faz pedido 

contraposto. Assiste parcial razão a requerida. O STJ firmou entendimento 

de que a baixa de protestos junto ao cartório é responsabilidade do 
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devedor ((AgRg no Resp. 906875/RS, 4ª. Turma, de 06/08/2013 – DJe 

21/8/2013). É importante consignar que essa decisão versa apenas 

quanto ao PROTESTO DE TÍTULOS EFETUADO pelos CARTÓRIOS, não se 

confundindo, portanto, com aquelas feitas diretamente pelos credores nos 

cadastros de proteção ao crédito, SEM PROTESTO. No que tange ao 

pedido contraposto, não encontra melhor sorte, eis que os documentos 

apresentados não passam de simples orçamentos. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, bem como, o pedido contraposto, 

DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC; Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY GISELE WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas realizadas pela Requerida. Aduz o autor que requereu a 

exclusão das referidas cobranças Call Center da Reclamada, porém, a 

mesma não efetuou o cancelamento, obrigando-se a quitar algumas 

faturas. A reclamada, por ocasião da defesa, aponta excludente de 

responsabilidade visto que era dever da requerente realizar todas as 

precauções de segurança cabíveis. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade 

do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso 

em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente 

de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 

29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou a cobrança efetivada de faturas, bem como, que as 

aludidas cobranças foram realizadas por terceiro desconhecido. De outra 

banda, cumpria a reclamada o ônus da prova acerca da licitude nas 

cobranças, porém sequer trouxe documento hábil a comprovar, 

limitando-se a alegar a inexistência de dano. Verifico que a consumidora 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Aplica-se, 

portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no caso, o valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). No que tange aos alegados danos morais, frise-se, 

ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 
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satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

INEXISTENTES OS DÉBITOS GUERREADOS, bem como, para condenar a 

requerida ao pagamento de repetição do indébito em dobro do que foi pago 

indevidamente - R$ 1.000,00 (mil reais) - com a incidência de correção 

monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da 

citação, e ainda, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta 

sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir 

da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 

do Código Civil), Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica 

da Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013582-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MOREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOMARA FERREIRA DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE ALESSANDRA DE MATOS SANTORELLI PISETTA OAB - 

MT21943/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BELISSIMA FLOR CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO CHAGAS BOMFIM OAB - SP307842 (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, aduzindo, em síntese, que realizou uma compra ONLINE 

utilizando os serviços oferecidos pelas Requeridas, totalizando o valor de 

R$ 191,20 (cento e noventa e um reais e vinte centavos). Discorre que a 

compra foi cancelada e os valores não foram restituídos. As requeridas 

apontam ilegitimidade passiva e ausência de culpa no evento danoso. Em 

relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” A preliminar de inépcia não merece melhor 

sorte, eis que perfeitamente inteligível os fatos descritos e o pedido da 

autora. No mérito cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. “Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, demonstrando a 

Autora que realizou a compra pelo site da primeira Requerida e efetuou o 

pagamento por meio de transferência bancária à segunda Requerida, 

assiste razão a repetição do indébito em virtude do cancelamento da 

compra. A restituição deve ocorrer de forma simples, eis que embora 

cancelado posteriormente, a cobrança decorreu da venda de um produto. 

Os honorários advocatícios são indevidos em razão do disposto no art. 55 
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da Lei 9.099/95. No que tange aos danos morais, entendo devidos em 

razão do descaso das requeridas em resolver a situação 

administrativamente. Ademais, o desgaste da Requerente para reaver o 

valor pago, precisando despender de seu tempo para resolução de uma 

situação que deveria ser simples, a meu sentir são suficientes a 

comprovar o dano moral. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar 

as Reclamadas à restituição imediata da quantia paga pela Autora, R$ 

191,20 (cento e noventa e um reais e vinte centavos), monetariamente 

atualizada pelo INPC a partir do evento danoso e com juros de mora de 1% 

a contar da citação. Condeno ainda as Reclamadas, ao pagamento da 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTECLINIO LOPES DE FARIAS NETO (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA PAES CAVALCANTI LOPES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004458-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AUSTECLINIO LOPES DE 

FARIAS NETO, CARMEN LUCIA PAES CAVALCANTI LOPES DE FARIAS 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS 

proposta por AUSTECLINIO LOPES DE FARIAS NETO E CARMEN LUCIA 

PAES CAVALCANTI LOPES DE FARIAS em face de LATAM AIRLINES 

GROUP S/A. Em síntese aduz a parte Requerente que adquiriu passagens 

aéreas de ida e volta para o trecho Sinop/MT-Recife/PE; contudo, recebera 

informação que o voo que seria operado pela parceira da comercial da 

Reclamada no dia 26/02/2017 não se realizaria mais em razão de alteração 

de malha aérea. Ante tal cancelamento a Reclamada ofereceu embarque 

no dia seguinte com chegada na noite do dia seguinte. Oferta esta 

recusada, pois os Reclamantes perderiam mais de um dia de carnaval. 

Diante disto os Reclamantes optaram por ir de ônibus até Cuiabá e de lá 

embarcar a Recife/PE. A reclamada preambularmente suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva que passamos a enfrentar. A PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA não prospera uma vez que a parte Requerida 

possui um acordo de code share, ou seja, “um acordo empresarial pelo 

qual duas ou mais empresas aéreas participam de um mesmo voo 

dividindo entre si a comercialização dos assentos”. Sendo inegável a 

aplicação do CDC a presente relação jurídica, por tratar-se de relação de 

consumo, entendo que no presente caso todos aqueles envolvidos na 

cadeia de fornecimento do serviço respondem pelos prejuízos causados. 

Neste sentido: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO. CDC. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO 

EM VÔO PELO SISTEMA "CODE SHARE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DAS EMPRESAS AÉREAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. INCONTROVERSA A RELAÇÃO DE 

CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE O PASSAGEIRO E AS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AÉREO. AS EMPRESAS AÉREAS CONTRATADAS PELO 

SISTEMA "CODE SHARE" RESPONDEM SOLIDARIAMENTE POR DANOS 

CAUSADOS AOS PASSAGEIROS (ART. 25, DO CDC). ASSIM, AMBAS 

TÊM LEGITIMIDADE PARA OCUPAR O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA 

INDENIZATÓRIA. A DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NÃO AFASTA O DANO 

MATERIAL SUPORTADO, EIS QUE O PASSAGEIRO REALIZOU GASTOS, 

EM PAÍS ESTRANGEIRO, DIANTE DA DESÍDIA DAS TRANSPORTADORAS. 

CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO 

PELO CONSUMIDOR E A CONDUTA DA EMPRESAS, RESTA PATENTE O 

DEVER DE INDENIZAR POR P ARTE DESTAS. O QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, MEDINDO-SE PELA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-DF - 

APL: 1094107720078070001 DF 0109410-77.2007.807.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/05/2009, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 04/06/2009, DJ-e Pág. 128 - grifo nosso) Como visto, no 

sistema de codeshare as companhias aéreas dividem os bônus e os ônus 

da operação. Neste ponto, se a parte Requerida escolheu livremente se 

aliar à empresa PASSAREDO, deverá arcar com tal opção eis que nos 

termos da legislação consumerista vigente todos aqueles que participem 

da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis. Portanto, 

mesmo que o transporte tenha ocorrido por empresa associada à parte 

Requerida é inegável que esta efetuou a venda do bilhete à parte 

Requerente, portanto, participou ativamente da cadeia de fornecimento do 

serviço. Ademais, em que pese o disposto no art. 30 da Convenção de 

Varsóvia é entendimento pacífico do STJ pela inaplicabilidade desta ou das 

posteriores a esta, Convenções de Haia e Montrel, em virtude da 

existência do CDC. Neste sentido é oportuno colacionar acórdão recente: 

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. 

CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. 

INAPLICABILIDADE. […] 5. A responsabilidade civil das companhias 

aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em 

vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia 

e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de 

Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao 

Código de Defesa do Consumidor. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 418.875/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016 - 

grifo nosso) Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada. Não havendo 

mais arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Em que pese os argumentos expostos pela 

parte Requerida os danos morais pleiteados revelam-se presente no caso 

concreto umas vez que a proposta da Reclamada excede em muito o 

razoável. Frise-se que a Reclamada tinha mais de 10 dias de prazo para 

dar uma solução mais eficiente do que impor aos Reclamantes a perda de 

um dia de viagem. É sabido que a condenação em dano moral é baseada 

no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. No presente caso a parte Requerente 

necessitou deslocar-se por meio de transporte diverso do contratado 

sendo entregue em seu destino em prazo muito superior ao previamente 

acordado no momento da compra do bilhete aéreo. O valor não pode ser 

excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. No que refere aos 

danos materiais, este também merece ser acolhido tendo em vista que os 

Reclamantes pagaram por um serviço e que não fora realizado nem pela 

Reclamada e nem mesmo por qualquer de seus parceiros comerciais, 

devendo a Reclamada restituir o valor de R$ 958,04 (novecentos e 

cinquenta e oito reais e quatro centavos). Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulado na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar para cada Requerente a 
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importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta 

sentença, bem como CONDENAR a Requerida a pagar à parte Requerente 

a importância de R$ 958,04 (novecentos e cinquenta e oito reais e quatro 

centavos) devidamente atualizado pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso e incidindo juros legais a partir da citação, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIN CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001362-02.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IBRAHIN CARDOSO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS proposta 

por IBRAHIN CARDOSO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S/A. Ressai dos autos que a parte Requerente adquiriu passagem aérea 

para o voo do trecho Sinop/MT – Natal/RN com escala em Cuiabá para o 

dia 11.11.2016; todavia, este acabou sendo cancelado e não é só, 

manteve todos os passageiros por horas no aeroporto sem informações. 

A parte Requerida em sua contestação sustentou que cancelamento do 

voo ocorreu em decorrência de condições metereológicas no aeroporto de 

origem que ocasionaram o fechamento deste; motivo pelo qual não haveria 

danos materiais ou morais indenizáveis. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Tem-se como controvérsia da presente demanda o motivo do 

cancelamento do voo. Neste aspecto, apesar dos argumentos da parte 

Requerida assiste razão à parte Requerente. Se por um lado as condições 

climáticas, conforme entendimento jurisprudencial, constituem-se como 

excludentes da responsabilidade, por outro lado, impõe a quem as alega, 

no caso a parte Requerida, sua efetiva prova. Porém, esta não anexou 

aos autos qualquer prova sobre tal fato. É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia 

total de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Requerente é razoável de acordo 

com as lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para o Reclamante, devidamente corrigido e atualizado pelo INPC a partir 

da prolação da sentença e via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006959-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA ARTE REAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO VITORINO DA SILVA (REQUERIDO)

PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por 

MARMORARIA ARTE REAL LTDA - ME, em desfavor de PAULA DA SILVA 

e outros, em que o autor objetiva o recebimento do débito representado 

pela cártula de cheque incluso nos autos. No que tange a prescrição, 

tenho que não assiste razão ao Requerido, senão vejamos: Art. 206. 

Prescreve: § 5º. Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular; A petição inicial 

versa sobre ação de cobrança do título sem força executiva. Abstrai-se 

do título que este fora emitido pelo requerido, em favor do ora requerente. 

Sendo assim, a cártula comprova fato constitutivo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao 

recebimento de aludido crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir 

que a não houve comprovação da causa debendi, no entanto, não 

apresenta qualquer documento que seja capaz de afastar a legitimidade 

da prova escrita trazida aos autos. Nessa seara, tenho que as alegações 

da parte requerida não merecem prosperar, seja porque não apresenta 

nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a 

disposição do artigo 373, inciso II, do CPC, seja porque os fatos narrados 

por si só não excluem a responsabilidade do requerido pelo adimplemento 

do débito. Senão vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, 

previsto na Lei 7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes 

características: literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o 

que está escrito no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a 

cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela documentada; 

autonomia, que confere circulação ao título, pois fica desvinculado ao 

negócio jurídico que o originou, não podendo uma das partes invocar fatos 

ligados aos obrigados anteriores; e abstração, onde os problemas da 

relação fundamental não podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os 

negócios jurídicos que envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, 

que devem ser observados tanto pelo devedor, quanto pelo credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Outrossim, em face da citada 

autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a declinação da 

causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua cobrança, uma 

vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que 

considera desnecessária a indicação da relação jurídica originária do 

título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta após o biênio 

previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: REsp 

1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Assim, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como devido pelo Reclamado os valores descritos pelo 

Autor, fundado na cártula carreada. À vista de tais fatos, a procedência 

do pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na petição inicial, para condenar os Reclamados a pagar ao 

Reclamante o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida 

monetariamente a partir da emissão do respectivo título e, acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação para pagamento (Resp. 

1.556.834). Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004696-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013083-60.2016.8.11.0015

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:

WELLINGTHON FERNANDO FERREIRA PEDRO (REQUERIDO)

M. W. M COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Por 

fim, ante a atuação da advogada dativa na defesa dos interesses da parte 

Requerida conforme id nº 7260057, fixo os honorários em 02 (duas) URH, 

para cada patrono, expeçam-se as competentes certidões. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000446-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 
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indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCELIA MARIA PALHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claro s/a (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à negativação indevida do nome da parte Requerente, em cadastro 

de inadimplentes, pela parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma 

categoricamente que não possui vínculo jurídico com a parte Requerida, 

bem como “NUNCA TENDO COMPRADO QUALQUER PRODUTO OU PLANO 

CELULAR”. Por seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova 

documental em sua defesa demonstrando a existência de contratação; tal 

fato ensejou o pedido de extinção por incompetência deste Juízo (id nº 

8158682) formulado pela parte Requerente pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Ao contrário, verifica-se que em verdade a parte 

Requerente litiga de má-fé e utiliza-se da alegada perícia grafotécnica para 

evitar a respectiva sanção cabível. Destaca-se que a prova documental 

produzida pela parte Requerida não se limitou a cópia de um contrato com 

alegada assinatura da parte Requerente (id nº 8122979), mas também 

trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade daquela (id nº 

8122988) traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro tenha 

falsificado sua assinatura. Ademais a parte Requerente juntou aos autos 

documento pessoal em preto e branco no id nº 2988632; todavia, a parte 

Requerida juntou o mesmo documento em cópia colorida no id nº 8122988, 

demonstrando que esta já possuia tal documentação antes da propositura 

da demanda. Por todos as evidências contidas nos autos resta claro a 

este Juízo que a parte Requerente incorreu em litigância de má-fé, 

buscando o Poder Judiciário para obter fins ilícitos; porém, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida 

com aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser acolhidos 

eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no valor total de 

R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos). Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE os PEDIDOS CONTRAPOSTOS formulado pela parte 

Requerida para CONDENAR a parte Requerente a pagar a importância total 

de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento e com a incidência dos juros a partir da citação da parte 

Requerida e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE BRITO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.S SOLUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 
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do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012083-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, nos 

documentos que anexa aos autos, verifico divergência quanto à 

assinatura do requerente. Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 

6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 
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senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011873-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo requerido, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007030-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADABE DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT20106/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que a parte Autora demonstra, por 

meio dos documentos juntados que realizou a compra de um aparelho de 

televisão led smart full em 31/08/2014. Aduz que em 17/02/2017 o televisor 

parou de acessar a função smart, vindo o mesmo a entrar em contato com 

o SAC da PHILCO. Em resposta, a Requerida relatou “seu televisor não 

está mais disponível o acesso aos aplicativos NETFLIX e YOUTUBE. Isso 

ocorreu devido à atualização na plataforma do software. Sugerimos a 

aquisição do dispositivo Chrome Cast que é compatível com os nossos 

televisores e dá acesso ao aplicativo ou conectar o seu notebook a TV via 

cabo HDMI para acessar o aplicativo.” Sustenta ainda, a decadência do 

direito do autor, eis que expirado o prazo legal. A responsabilidade da 

requerida é solidaria, em razão do disposto no art. 7º, p.ú do CDC. Por 

outro lado, embora assista razão à irresignação autoral pelo vício do 

produto, tenho que seu direito foi atingido pela decadência. Vejamos: Art. 

26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 

caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 

de produtos duráveis. (...) § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo 
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decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. In 

casu, o produto apresentou vício em 17/02/2017, a resposta da Requerida 

ocorre no dia 22/02/2017, contudo, a ação foi proposta apenas no dia 

05/06/2017, ou seja, ultrapassado o prazo legal de noventa dias 

estabelecido por Lei. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. TRATANDO-SE DE VÍCIO OCULTO, O 

PRAZO DECADENCIAL INICIA-SE NO MOMENTO EM QUE FICAR 

EVIDENCIADO O DEFEITO. ART. 26, § 3º, DO CDC. Sentença e 

sucumbência mantidas. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70060820842, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 30/07/2015).

(TJ-RS - AC: 70060820842 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/08/2015)” Com efeito, PRONUNCIO A 

DECADÊNCIA do direito da parte requerente reclamar o vício constatado, e 

com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004119-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, formulada por ANA PAULA 

OLIARI, em face de OI S.A, alegando, em apertada síntese, que fora 

surpreendido com cobranças indevidas de débitos e, ainda, com a 

informação de que seu nome estaria negativado pelos supostos débitos. A 

parte reclamada apresentou contestação, aduzindo que os valores são 

devidos e que não restam configurados danos morais. Por não haver 

argüição de preliminares, nem visualizar questões de nulidades pendentes 

de julgamento, passo a análise do mérito da lide. No presente caso, era 

incumbência da requerida comprovar suas alegações, consoante dispõe o 

artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no entanto, apenas aduz 

em sua defesa que os débitos são legítimos, deixando de apresentar 

contrato de prestação de serviço ou qualquer documento que comprove a 

utilização dos serviços pela parte Autora. Deste modo, encontra 

ressonância nos autos a tese da Autora de apenas informou-se sobre a 

existência de disponibilidade do serviço em sua localidade, não 

concretizando a contratação. Logo, tenho como imperioso reconhecer 

INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Elucidado este importante ponto 

controvertido, faz-se possível a análise com maior segurança dos 

pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos morais baseia-se 

no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de forma automática 

débito à parte requerente, promovendo, em razão do inadimplemento da 

referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos cadastros de proteção 

ao crédito, gerando assim todos os danos inerentes ao impedimento 

creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que em 

casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação 

acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. No tocante ao valor da condenação 

por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um 

critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, 

mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de 

amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o 

ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como 

esse no futuro. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da parte Autora, e ainda, para CONDENAR a requerida 

a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013412-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERA - MOVEIS E ELTRODOMESTICOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o autor não compareceu em audiência 

de conciliação, contudo, há provas suficientes para comprovar a relação 

jurídica existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do 

mérito. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e 

MORAIS, alegando que adquiriu uma Lavadora de Alta Pressão WAP 

EXCELLENT 110V, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 

Aduz que o produto apresentou vício, e seguindo orientações da Ré, 

encaminhou o aparelho para assistência técnica, contudo, não fora mais 

devolvido. Pugna então, pela restituição do montante pago pelo aparelho. 

Em relação a Reclamada observa-se do Termo da Audiência destes autos, 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, 

com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à 

audiência de conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final 

do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do 

pedido, pois se trata de presunção relativa. O ponto controvertido da 

demanda cinge-se no direito ou não há restituição dos valores e a 

existência de supostos danos morais. Pois bem. Inicialmente cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 
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prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou aquisição da Lavadora de Alta Pressão WAP 

EXCELLENT 110V, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 

Comprova também que procurou a assistência técnica autorizada, no 

entanto, o aparelho não lhe foi devolvido. Evidente o direito da autora à 

restituição do valor pago pelo produto, na forma do art. 18, § 1º, inc. II, do 

CDC, uma vez que o defeito apresentado, aliado ao encaminhamento à 

assistência técnica, encarregaram-se de frustrar a confiança da 

consumidora no produto e na fornecedora. Verifico que a consumidora 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada 

não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, 

tenho que a requerida deve suportar o ressarcimento do valor pago pelo 

produto, pois o reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no 

conserto ou substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, 

conforme a jurisprudência preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - 

DEFEITO DE FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 

autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer parcialmente o pedido, para condenar a requerida a 

restituir o valor do produto, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição do aparelho) e o dano (inexistência de conserto, substituição 

do aparelho defeituoso ou restituição do valor). No que tange aos 

alegados danos morais, restou comprovado que foram acionadas as 

requeridas, a fim de ver consertado seu aparelho, porém não obteve êxito 

no seu intento. Isso demonstra o descaso com o consumidor, que, ao 

procurar as requeridas, não teve resolvido o problema do aparelho. A 

propósito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: 

“EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA NO VALOR DE R$ 

1.000,00. 1(...) 2. Ademais, com base no art. 14, §3, inciso II, do CDC, o 

fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. 3. (...) 4. 

Dano moral configurado em razão do descaso da parte ré com para com a 

parte autora, que vendeu ao demandante um produto com defeito. 5. Não 

tendo a demandada se insurgido quanto ao valor indenizatório, sem 

recurso da parte autora, fica mantida a quantia de R$ 1.000,00 a ser paga 

a titulo de danos morais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002149896, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 24/09/2009) “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

VÍCIOS DE QUALIDADE. TELEFONE CELULAR. SUBSTITUIÇÃO DO 

APARELHO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS 

INDENIZÁVEIS, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. 1. Não 

há como excluir a responsabilidade solidária da recorrente, à vista do 

disposto no art. 18, "caput¿, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990). 2. Verificado que o aparelho apresentou defeito e, não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos, como corretamente reconhecido na sentença, 

em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Em que pese o mero descumprimento contratual não gere o 

direito à indenização por dano moral, no caso em concreto, em que houve 

envio do aparelho à assistência técnica por três vezes, tendo inclusive 

sido feita tentativa de solucionar o problema através do PROCON, 

demonstrado o desrespeito da ré em relação ao autor, faz jus o 

consumidor à reparação dos danos sofridos. 5. O quantum arbitrado em 

sentença (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, não merecendo reparo. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002143857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/09/2009) 

Vislumbra-se que a autora se viu privada de utilizar seu produto, o que 

enseja a reparação por danos morais, anotando-se que a “inércia da 

substituição ou restituição do valor do bem defeituoso, por longo período, 

configura dissabores e constrangimentos ao consumidor passíveis de 

danos morais” (1º Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado 

2704/2009, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, julg. 24.06.2009). Pelo que 

consta, o aparelho defeituoso não foi reparado no lapso previsto no artigo 

18, parágrafo primeiro, do CDC. Os danos morais são devidos pela demora 

no atendimento aos justos reclamos da consumidora, pelos transtornos, 

pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo lembrar que o 

aparelho celular foi, na atualidade, elevado á condição de bem 

indispensável á vida moderna, situação que potencializa os prejuízos 

sofridos pela recorrida. (2º Turma Recursal - MT, Recurso Inominado 

2470/2007, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva, Data Julgamento 

04.12.2007) Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 
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fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar as REQUERIDAS a RESTITUIR a parte 

Autora o valor pago pelo produto de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta 

reais), a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do 

STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC), e 

ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005683-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGO REINALDO DE PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA proposta por ARLEI PISONI, em face de HIGO REINALDO DE 

PONTES, objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque 

incluso nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título 

para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006941-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 

200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora, em consequência DECLARO A 

EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor do Autor. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007637-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA PIRES LAGE GAYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 

Requerida. Aduz a parte Autora que contratou em 20/08/2016 um plano 

mensal com valor fixo de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e 

sessenta centavos). Inobstante, sustenta que as faturas dos meses 

subsequentes vieram com valores exorbitantes de R$ 1.393,70 (mil 

trezentos e noventa e três reais e setenta centavos) no mês 10/2016 e R$ 

2.165,15 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quinze centavos) no 

mês 11/2016. Em 12/2016 as linhas foram cortadas. Discorre que “entende 

ser devido o valor de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e 

sessenta centavos) mensais pelo plano contratado, pedindo a restituição 

do indébito dos valores que ultrapassam esse montante e a declaração de 

inexistência do débito. A reclamada, por ocasião da defesa, apontou que 

os valores são devidos, colacionando telas ininteligíveis. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova por meio 

de protocolos que houve alteração do plano junto à uma representante da 

Requerida, afirmando ser esta a responsável pelos transtornos e 

cobranças indevidas por não efetuar a migração do plano conforme 

pactuado. Impende consignar que o plano contratado pelo Autor, segundo 

documentos carreados (reclamação no PROCON e protocolos de 

atendimento) possuía valor fixo de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete 

reais e sessenta centavos), o que não foi impugnado de maneira 

especifica pela Requerida. A Requerida aponta em sua defesa apenas 

que os valore são devidos diante da prestação do serviço. De acordo com 

o CDC, a Requerida responde pelos atos de seus representantes, 

solidariamente. Assim, acolho o pedido do Autor para declarar inexistente 

os débitos que ultrapassem o montante de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e 

sete reais e sessenta centavos) mensais, no período entre os meses 

08/2016 e 12/2016. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação para DECLARAR INEXISTENTE OS 

DÉBITOS que ultrapassem o montante de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e 

sete reais e sessenta centavos) MENSAIS, período de agosto/2016 até 

dezembro/2016. DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PRISCILA AISSA FUJIKI GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA TRAJES A RIGOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ELMANO PINTINHA BARTOLO OAB - SP31660 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, alegando que contratou os serviços da requerida para 

confecção de seu vestido de noiva no valor total de R$ 7.300,00 (sete mil 

e trezentos reais). Aduz que se deslocou até São Paulo para realizar a 

última prova do vestido e já levar o mesmo consigo, contudo, se deparou 

com o vestido com falhas e inacabado. . Pugna então, pela restituição do 

montante pago em decorrência dos reparos realizados no vestido, e 

indenização de cunho moral. Antes de qualquer outra digressão jurídica 

entendo imprescindível julgar a preliminar suscitada, inerente a 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. Quanto a alegação da requerida referente à 

cláusula de eleição de foro existente em contrato de adesão, neste ponto, 

tenho que não merece prevalecer tais alegações, uma vez que vislumbro 

abusividade em tal cláusula. Nesta senda, cumpre destacar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, consoante disposto no artigo 17 do 

Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor por 

equiparação, transcrevo: “ Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vitimas do evento.” Com efeito, 

em relação a competência do juízo, temos que o artigo 101, inciso I, do 

CDC, dispõe que a ação poderá ser proposta no domicilio do autor. Em 

relação a Reclamada observa-se do Termo da Audiência destes autos, 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 
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20 da Lei n.º 9.099/95. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, 

com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à 

audiência de conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final 

do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do 

pedido, pois se trata de presunção relativa. Pois bem. Inicialmente cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou a contratação dos serviços da requerida e, ainda, a má 

prestação do serviço juntamente com todos os transtornos morais 

suportados. Evidente o direito da autora à restituição do valor pago pelo 

conserto/término do vestido, uma vez que o defeito apresentado, aliado ao 

encaminhamento ao conserto, encarregaram-se de frustrar a confiança 

da consumidora no produto e na fornecedora. Verifico que a consumidora 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada 

não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, 

tenho que a requerida deve suportar o ressarcimento do valor pago, pois 

o reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no conserto ou 

substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos. Desta forma, 

não resta outra alternativa senão reconhecer o pedido de danos materiais, 

para condenar a requerida a restituir o valor gasto em decorrência do 

conserto/término do vestido, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição do vestido) e o dano (necessidade de conserto/término). No 

que tange aos alegados danos morais, restou comprovado que foi 

acionada a requerida, a fim de demonstrar a insatisfação e o transtorno 

que toda essa situação causou à parte autora. Isso demonstra o descaso 

com o consumidor, que, ao procurar a requerida, não teve resolvido o seu 

problema. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 8.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar as REQUERIDAS a RESTITUIR a parte 

Autora o valor pago pelo conserto de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescido de correção 
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monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e 

juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC), e 

ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002888-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUDGERO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME em face de WILSON LUDGERO 

CARDOSO, objetivando o recebimento do débito representado pelos 

documentos carreados nos autos. O Requerente foi intimado para 

comparecer à audiência de conciliação, conforme certificado pela Gestora 

Judicial. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela 

parte Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante de R$ 

2.006,20 (dois mil e seis reais e vinte centavos), corrigida monetariamente 

e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a partir do respectivo 

vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005263-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALENCASTER ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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. Em sua 

petição inicial a parte Requerente afirma que pactuou contrato para a 

aquisição de um imóvel situado no Jardim Portinari em 08.12.2013. Após a 

celebração adimpliu com o valor de R$ 30.428,87 (trinta mil, quatrocentos e 

vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) compreendendo à entrada no 

valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 36 (trinta e seis) 

parcelas. Aduziu que não teria condições de arcar com as parcelas e 

solicitou a rescisão do contrato em 18.11.2016; todavia, a parte Requerida 

somente teria se manifestado em 13.03.2017. Sustenta nulidade de 

cláusula contratual por abusividade. A parte Requerida invoca a Cláusula 

Quinta que prevê a irretratabilidade e a irrevogabilidade da avença 

pactuada entre as partes; todavia, a mesma demonstra flexibilização de tal 

dispositivo ao emitir contranotificação informando a aplicação de 

penalidades à parte Requerente. Não se pode ignorar o notório caráter 

adesivo do contrato em discussão; motivo pelo qual suas clásulas devem 

ser analisadas sob à ótica consumerista, relativizando, neste sentido a 

irretratabilidade da avença. Neste sentido destaca-se: CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DO 

PREÇO PELO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA DE 

IRRETRATABILIDADE E DE IRREVOGABILIDADE. A cláusula que confere o 

caráter irrevogável e irretratável ao contrato objetiva, tão-somente, impedir 

eventual arrependimento dentro da relação negocial formada, mas não 

impede que a parte invoque a cláusula resolutiva tácita, inerente a todos 

os contratos bilaterais. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DESCABIMENTO. 

PARTE QUE ADIMPLIU SOMENTE A ENTRADA DO PREÇO AJUSTADO, 

MEDIANTE RECIBO DE ARRAS. Inviável a devolução do valor pago a título 

de arras quando o que as prestou deu causa à rescisão do contrato. 

Circunstâncias que denotam ser o instrumento celebrado entre as partes 

sinal do negócio. DANO MORAL. Ausência de interesse recursal. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70024084683, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, 

Julgado em 18/06/2008 - grifo nosso). Isto porque a cláusula de 

irretratabilidade visa impedir arrependimento quanto ao objeto do contrato 

e não quanto ao contrato em si. Em se tratando de relação de consumo o 

art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas abusivas. 

Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo aquela 

cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em 

detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar que o parágrafo 

único da Cláusula 14ª conflita com entendimento pacífico do STJ, 

consistente na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusivado promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Portanto, se 

por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo já adimplido pela parte 

Requerente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela 

única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do 

STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o 

saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido destaca-se: 

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 
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casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). A retenção integral do sinal pago pela parte 

Requerente, na presente hipótese é indevido; isto porque, conforme 

denota-se da Cláusula Quinta, o contrato pactuado entre as partes é 

assinado em caráter irrevogável. E, nesta situação conforme entendimento 

exposto pelo STJ no REsp 1056704 / MA: “Tratando-se de contrato que 

não prevê direito de arrependimento, as arras são confirmatórias”. E 

destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO 

INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS 

CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as 36 (trinta e seis) parcelas adimplidas, para posteriormente 

incidir o desconto de 10% (dez porcento) que reputa-se razoável 

considerando o lapso temporal em que a parte Requerente manteve-se na 

posse do imóvel. Incabível a aplicação de penalidade por suposto 

inadimplento da parte Requerente, posto que a extinção do presente 

contrato não se dá por tal motivo, mas sim por solicitação da própria parte 

Requerente. Ademais, a prova colacionada aos autos, demonstra que a 

parte Requerente postulou a extinção da avença em 18.11.2016 (id nº 

6163195), reiterada em 02.02.2017 02.03.2017 e 07.03.2017. Ao passo 

que a parte Requerida somente manifestou-se em 13.03.2017. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes 

referente ao Lote 14 da Quadra 07 do Jardim Portinari e CONDENAR a 

parte Requerida restituir à parte Requerente, já descontada retenção de 

10% (dez porcento), a importância de R$ 27.385,98 (vinte e sete mil, 

trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas parcelas e 

com incidência de juros legais à partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006870-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. RETIFIQUE-SE o endereço da parte 

Requerida, consoante informado em sede de contestação. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do nome da parte 

Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte Requerida. Em sua 

exordial a parte Requerente nega ter acesso aos serviços prestados pela 

parte Requerida. Por seu turno a parte Requerida aduziu em sua defesa 

que a parte Requerente teria sido avalista de terceira pessoa estranha à 

lide e, como prova, trouxe aos autos gravação telefônica (id nº 9818368) 

confirmando a negociação e, no corpo da contestação (id nº 9818330) 

imagens de Avisos de Recebimento – AR, carimbados pelos Correios e 

assinados, endereçados à parte Requerente. Dos Ars acima, destaca-se 

o último, com carimbo de 29.01.2014, com endereço idêntico ao informado 

pela parte Requerente em sua exordial, no extrato de negativação do SPC 

(id nº 7978022) e no comprovante de endereço (id nº 7977982). Frisa-se 

que as provas acima não foram refutadas pela parte Requerente, que em 

sede de impugnação à contestação, limitou-se a arguir pela ausência de 

contrato juntado aos autos, invalidade de print screen. Todavia, apesar 

dos argumentos, a prova colacionada aos autos demonstra a existência 

de vínculo jurídico entre as partes, sobretudo ante a gravação em áudio e 

o Aviso de Recebimento endereço a esta e devidamente assinado, 

comprovando o recebimento das ditas mercadorias contratadas. Por fim, 

comporta acolhimento o pedido contraposto formulado pela parte 

Requerida no sentido de condenar a parte Requerente no pagamento das 

parcelas vencidas e inadimplidas. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE os PEDIDOS 

CONTRAPOSTOS formulado pela parte Requerida para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar a importância total de R$ 760,00 (setecentos e 

sessenta reais) devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

dos respectivos vencimentos e com a incidência dos juros a partir da 

citação da parte Requerida e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demada cinge-se quanto a abertura de 

conta corrente na instituição financeira Requerida. Tendo a parte 

Requerente negado a existência de relação jurídica e em sua defesa a 

parte Requerida aduziu regularidade no procedimento, trazendo inclusive 

aos autos diversos documentos que comprovaria a regularidade da firma 

aberta em nome da parte Requerente, inclusive autenticados pelo Cartório 

de Matupá/MT e JUCEMAT. Desta forma, impõe-se a realização de perícia 

grafotécnica, porém, uma vez que a produção de prova pericial no âmbito 

do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros 

julgados que determinam a extinção do feito ante a necessidade de 

produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO 

RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA 

DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A 

PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI 

ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
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PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013137-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA NAYARA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto a alegada inscrição indevida do nome da parte Requerente em rol 

de inadimplentes, tendo esta negado a existência de relação jurídica. Por 

seu turno a parte Requerida afirmou ser à autora devedora contumaz, bem 

como, reiterando a existência de vínculo jurídico, eis que a genitora desta 

possui lava-rápido e tinha restrição em seu nome, motivo pelo qual o 

cadastro teria sido aberto em nome da parte Requerente. Por fim, a parte 

Requerida aduziu que o débito teria sido quitado em 18.08.2016. Na 

presente demanda incide o Código de Defesa do Consumidor, deste modo 

o ônus em provar o vínculo jurídico entre as partes era da parte 

Requerida, que não se desincumbiu deste. Esta enquanto explorado de 

atividade ecônomica deve responsabilizar-se pelos riscos da atividade 

empreendida, sendo diligente na coleta de informações e documentos no 

momento da contratação. Porém, não há nos autos nenhum indício de 

prova que vincule a parte Requerente à parte Requerida; frisa-se que a 

duplicata trazida aos autos com a inicial encontra-se assinada por terceira 

estranha à lide de nome Anelice. Ausente, nos autos, prova da origem do 

débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de ponto 

pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa 

pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO discutido nestes auto no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), 

e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito discutido 

nos presentes autos acima especificado. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010466-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013248-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINODISEL POSTO DE MOLAS E MECANICAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

foi devidamente intimada a promover o andamento processual após o 

deferimento da consulta à Receita Federal; contudo, quedou-se inerte. 

Desta forma, considerando a inércia da parte Requerente em promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008817-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR CARLOS DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012922-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VANDERLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

REGIONAL CELL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 
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espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia da demanda cinge-se ao descumprimento da Lei Estadual nº 

9.139/2009 que impõe ao comerciante e fabricante o dever de manter 

posto de coleta para os produtos que apresentem vício, nos locais onde 

não exista assistência técnica. Em sua petição inicial a parte Requerente 

aduziu que buscou a parte Requerida, posto que seu televisor apresentou 

vício e esta recusou-se a atendê-lo e encaminhar o produto a assistência 

técnica. Devidamente citada (id nº 5568681) a parte Requerida 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 5803000), todavia não 

ofertou contestação. Estabelece o art. 344, CPC que a ausência de 

contestação acarreta na decretação da revelia; portanto, com fulcro no 

artigo supra, DECRETO A REVELIA da parte Requerida. Cabe destacar que 

à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Desta forma, não tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório 

em demonstrar o recolhimento do produto, deverá proceder com a 

restituição dos valores adimplidos pela parte Requerente, devidamente 

corrigidos. Todavia, em contrapartida, deverá a parte Requerente restituir 

a esta o televisor, correndo pela parte Requerida os custos com o 

transporte do mesmo. Por fim, no que tange ao dano moral a privação no 

usufruto de produto adquirido e devidamente pago configura ofensa 

indenizável eis que caracteriza evidente falha na prestação de um 

serviço. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir, na forma simples, a importância de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais) devidamente corrigido pelo INPC a partir de 

07.03.2015 e com a incidência de juros legais a partir da citação, bem 

como a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. REVOGO à nomeação de defensor dativo de id nº 

6751368 eis que não consta nos autos informações de que a parte 

Requerente ou referida patrona tem entrado em contato para promover a 

defesa dos interesses daquele. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto à alteração unilateral de seu número de telefone 

realizada pela Requerida. Aduz o autor que a Requerida sem prévia 

comunicação trocou seu número de telefone e, ainda, para outro que em 

nada se assemelhava ao anterior. Relata que tal atitude lhe causou vários 

transtornos em razão de sua profissão. A reclamada, por sua vez, não 

apresentou defesa. Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova que houve 

alteração do seu número de telefone por ação unilateral da Requerida, 

afirmando ser esta a responsável pelos transtornos profissionais 

causados. A Requerida quedou-se inerte diante de tais alegações haja 

vista não ter apresentado contestação. Assim, no que tange aos alegados 

danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços com a troca 

do número telefônico do autor sem a devida comunicação prévia, após 

reclamação por meio de diversos canais de atendimento da requerida, 

constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. No tocante ao 

valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e, via de 

conseqüência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão, a Autora ajuizou RECLAMAÇÃO, alegando que adquiriu da 

Reclamada KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, 01(um) notebook 

fabricado pela reclamada DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, no 

valor de R$ 1.849,000 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais) 

juntamente com uma garantia estendida do produto. Aduz ainda, que o 

equipamento apresentou vício logo no primeiro ano de uso, sendo 

imediatamente encaminhado à assistência técnica, fora trocado o aparelho 

e lhe enviado um novo, entretanto, após 06 meses de uso, novamente o 

equipamento apresentou vícios e encaminhado para assistência 

novamente, sendo que após o retorno o aparelho voltou à apresentar 

vícios, e, dessa vez, ambas as requeridas não atenderam o seu pedido de 

assistência e/ou troca do produto. Pugna então pela restituição dos 

valores pagos pelo produto, e indenização de cunho moral. No que tange a 

defesa das Reclamadas, ambas apresentaram a preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, motivo pelo qual, passo à análise: Em sede de 

preliminar ambas as requeridas asseveraram sua ILEGITIMIDADE PASSIVA 

para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, 

que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente. Nesta senda, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor 

escolha em face de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em 

face de todos os envolvidos na relação consumerista, entre os quais a 

eventual condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC 

dispõe que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se 

posicionou: “(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os 

responsáveis pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que 

prestaram serviço mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 

2004/0129046-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/04/2009) Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pelas 

Reclamadas. Passo a análise do mérito. O ponto controvertido da demanda 

cinge-se no direito ou não à restituição de valores pelo Autor, em face do 

vicio no produto adquirido, bem como a condenação em danos morais. 

Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou aquisição de um Notebook 01(um) notebook fabricado 

pela reclamada DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 

1.849,000 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais) juntamente com uma 

garantia estendida oferecida pela segunda reclamada. Ademais, as 

Reclamadas não comprovaram nem juntaram aos autos qualquer 

documento hábil a desconstituir o alegado pela requerente. Destarte, 

evidente o direito do Autor à restituição da quantia paga, na forma do art. 

18, § 1º, inc. II, do CDC, frente à inércia das Reclamadas. De outra banda, 

cumpria a ambas as reclamadasram o ônus da prova, porém sequer 

trouxe laudo elaborado pela assistência técnica, limitando-se a alegarem 

preliminares, para tentar se eximir de seu dever legal. Verifico que o 

consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da Requerida, a 

qual não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 333, II, do CPC. 

Assim, tenho que a requerida deve suportar a restituição dos valores 

pagos, pois o reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no 

conserto ou substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, 

conforme a jurisprudência preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - 

DEFEITO DE FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 

autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer o pedido, para condenar as Reclamadas a restituição 

dos valores pagos pelo produto. No que tange aos alegados danos 

morais, restou comprovado que foram acionadas as requeridas, a fim de 

ver consertado seu aparelho, porém não obteve êxito no seu intento. Isso 

demonstra o descaso com o consumidor, que, ao procurar as requeridas, 

não teve resolvido o problema do aparelho. A propósito o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: “EMENTA: RELAÇÃO DE 

CONSUMO. REPARAÇÃO DE DANOS. APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CONCEDIDA NO VALOR DE R$ 1.000,00. 1(...) 2. 

Ademais, com base no art. 14, §3, inciso II, do CDC, o fornecedor de 

serviço só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. 3. (...) 4. Dano moral 

configurado em razão do descaso da parte ré com para com a parte 

autora, que vendeu ao demandante um produto com defeito. 5. Não tendo 

a demandada se insurgido quanto ao valor indenizatório, sem recurso da 

parte autora, fica mantida a quantia de R$ 1.000,00 a ser paga a titulo de 

danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002149896, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado 

em 24/09/2009) “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DE 

QUALIDADE. TELEFONE CELULAR. SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO OU 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, 

TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. 1. Não há como 

excluir a responsabilidade solidária da recorrente, à vista do disposto no 

art. 18, "caput¿, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). 2. 
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Verificado que o aparelho apresentou defeito e, não sendo o vício sanado 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos, como corretamente reconhecido na sentença, em 

atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 

3. Em que pese o mero descumprimento contratual não gere o direito à 

indenização por dano moral, no caso em concreto, em que houve envio do 

aparelho à assistência técnica por três vezes, tendo inclusive sido feita 

tentativa de solucionar o problema através do PROCON, demonstrado o 

desrespeito da ré em relação ao autor, faz jus o consumidor à reparação 

dos danos sofridos. 5. O quantum arbitrado em sentença (R$ 1.000,00) 

mostra-se adequado, não merecendo reparo. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 

71002143857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/09/2009) Vislumbra-se que a 

autora se viu privada de utilizar seu Notebook, o que enseja a reparação 

por danos morais, anotando-se que a “inércia da substituição ou 

restituição do valor do bem defeituoso, por longo período, configura 

dissabores e constrangimentos ao consumidor passíveis de danos 

morais” (1º Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado 

2704/2009, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, julg. 24.06.2009). Pelo que 

consta, o aparelho defeituoso não foi reparado no lapso previsto no artigo 

18, parágrafo primeiro, do CDC. Os danos morais são devidos pela demora 

no atendimento aos justos reclamos da consumidora, pelos transtornos, 

pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo lembrar que o 

aparelho celular foi, na atualidade, elevado á condição de bem 

indispensável á vida moderna, situação que potencializa os prejuízos 

sofridos pela recorrida. (2º Turma Recursal - MT, Recurso Inominado 

2470/2007, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva, Data Julgamento 

04.12.2007) Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação, para condenar as Reclamadas à restituição imediata da 

quantia paga pela Autora no valor de R$ 1.849,000 (um mil oitocentos e 

quarenta e nove reais), monetariamente atualizada pelo INPC a partir do 

evento danoso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Condeno 

ainda as Reclamadas, ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações (art. 475-J, § 5o, CPC). [1] O 

Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade 

de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. Versam os autos sobre pedido de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que os Requerentes ingressaram 

com a presente ação indenizatória, fundada em suposto áudio enviado 
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pela Requerida através de aplicativo de celular. Aduzem que foram 

acusados de crimes eleitorais e requerem indenização por danos morais. 

Por fim, apresentam como prova um áudio e argumentam que um dos 

Requeridos foi transferido de cargo, tendo seus “benefícios diminuídos”. 

Em sede de defesa a requerida alega a carência da ação em decorrência 

da falta de interesse de agir e, ainda, por não haver provas nos autos que 

comprovem os fatos alegados. Passo a análise do mérito. Importa em dizer 

que o Autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de prova 

possível a demonstrar seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; Nesta senda, vale dizer que 

caberia ao demandante demonstrar o nexo causal entre os danos 

apresentados, qual seja, a perda do antigo cargo em decorrência do 

suposto áudio, contudo, não logrou êxito em seu desiderato. O julgador 

não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas 

partes. O artigo 130 do Código de Processo Civil não impõe ao juiz o dever 

de trazer ao feito elemento de prova que as partes não tiveram a atenção 

de carrear aos autos, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 333 na busca da comprovação de suas 

alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

333, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. De modo que não constitui prova hábil um áudio sem 

qualquer identificação idônea de autoria. Assim, pela ausência de prova 

de fato constitutivo do direito do autor, tenho que a demanda merece ser 

julgada improcedente. Os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa a improcedência do pleito autoral. “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e via de consequência, 

para que seja DECLARADO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 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 (art. 475-J, 

§ 5o, CPC).
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a 

requerente que realizou acordo da dívida e realizou a quitação total do 

débito. Aduz que continuou sendo cobrado indevidamente após a quitação 

da dívida. Pugna então, pela indenização de cunho moral em razão da 

cobrança indevida. Em sua defesa a requerida alega a inexistência de ato 

ilícito que possa ser lhe imputado, não impugnando especificamente os 

fatos narrados na exordial. Pelo exposto acima, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do magistrado, passarei a analisar as 

minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento da legislação 

consumerista, há que se esclarecer que as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. Aliás, sobre o assunto, vale registrar o voto do preclaro 

Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ruy Rosado de 

Aguiar: “quanto à não aplicação do Código de Defesa ao Consumidor na 

espécie, tem se que o art. 2º não faz a restrição sustentada pela 

recorrente, ou seja, de que as pessoas jurídicas protegidas pela lei seriam 

as hipossuficientes. Na verdade, o consumidor é “a pessoa física ou 

jurídica que diante de suas necessidades vitais e vivenciais subordina-se 

ao consumo de bens e serviços, sem a intenção de revendê-los”.[1] - 

Negritei. Pois bem. No caso em tela verifico que o PONTO 

CONTROVERTIDO cinge-se em aferir se a requerente faz jus à 

ressarcimento de cunho moral em razão das cobranças indevidas. Isto 

porque, torna-se visível nos autos que as cobranças efetuadas pela 

requerida foram indevidas, ante os comprovantes juntadas pela parte 

autora, bem como, o fato da requerida não ter impugnado especificamente 

tais fatos, desincumbindo-se do ônus que lhe competia. Quanto ao pedido 

de indenização por danos morais, entendo que deve ser rejeitado, porque 

o fato da autora ser cobrada indevidamente não lhe causou abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Urge salientar 

que é entendimento pacífico dos tribunais pátrios que a simples cobrança 

indevida não gera o dever de indenização por danos morais, até mesmo 

porque, a negativação do nome da autora não fora efetivada, constando 

nos autos apenas as comunicações da possível restrição. No julgamento 

de caso análogo a jurisprudência no mesmo sentido se posicionou, 

consoante julgado que abaixo colaciono: APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE NEGATIVAÇÃO. MERO 

ABORRECIMENTO. O fato de a autora estar sendo cobrada por dívida já 

paga em ação de consignação, por si só, não gera direito a danos morais, 

quando sequer houve negativação e, sabendo que o mero aborrecimento 

não é gerador de dano moral, o pedido é de todo improcedente, devendo a 

r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

73600320108260562 SP 0007360-03.2010.8.26.0562, Relator: Carlos 

Abrão, Data de Julgamento: 01/12/2011, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/12/2011, destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. NÃO 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Não enseja 

dano moral, passível de indenização, a cobrança, tão somente, de dívida 

inexistente, se não existe a negativação do nome do possível devedor.

(TJ-MG - AC: 10145120165520001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 14/03/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/03/2013, destacamos) Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos. “Ex positis” e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, por 

entender que os fatos versados não ultrapassaram a seara do mero 

aborrecimento, não havendo a efetivação de qualquer restrição creditícia 

em desfavor da ora requerente, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o feito COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas ou honorários, em 

razão do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Preclusa a via recursal, não havendo demais requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. [1] Carlos 

Alberto Silveira Lenzi, Cod. do Cons. Comentado, 1991, p. 13.
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO na qual o Autor 

discorre que emprestou folhas de cheques ao Requerido e que este não 

honrou com os pagamentos de alguns títulos, restando ainda em posse de 
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algumas cártulas. A parte Reclamada por sua vez, aponta que o Autor não 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito e que os fatos não 

refletem a realidade. Da análise dos autos, verifico que, de fato, a parte 

Autora não foi capaz de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme previsto no art. 373, I, do CPC. Importa dizer que a parte Autora 

não comprovou suas alegações, ao passo que não trouxe aos autos o 

mínimo de prova de suas alegações. Assim, em que pese o esforço 

empreendido pela douta causídica que defendeu os interesses do 

demandante, não verifico a existência do direito postulado. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e via de consequência, 

DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NOVO CPC. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Arbitro em 2 URH’s os honorários 

advocatícios da advogada nomeada no feito. 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: 1000553-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas em sua folha de pagamento no valor de R$ 364,32. A 

reclamada, por ocasião da defesa, assevera sua ausência de culpa no 

fato versado nos autos, bem como, alega a inexistência de dano moral, eis 

que a contratação foi realizada pelo próprio demandante. Cabe ressaltar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou a cobrança efetivada em sua folha de pagamento, bem 

como, que aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada. De outra 

banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da licitude nas 

cobranças, porém sequer trouxe documento hábil a comprovar a 

contratação dos serviços, anexando aos autos contrato com assinatura 

diversa do requerente. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

ignorando, assim, as disposições do art. 333, II, do CPC. Insta consignar 

que não há como exigir do autor a demonstração de que não contratou os 

serviços, eis que, trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os 

meios e recursos inerentes a reclamada terá como produzir as provas 

pertinentes. Ademais, no julgamento de caso análogo a jurisprudência que 

emana dos Tribunais de nosso país assim decidiu: Aplica-se, portanto, o 

artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

consumidora cobrada em quantia indevida ter a repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou, sendo no caso, o valor debitado na 

folha de pagamento do Autor até o efetivo cancelamento dos descontos. 

No que tange aos alegados danos morais, acompanho o entendimento 

jurisprudencial, de que a cobrança de serviços não contratados constitui 

abuso de direito, superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 
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Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, bem como, para DETERMINAR que a Ré se 

abstenha de efetuar descontos da folha de pagamento do Autor e ainda, 

para condenar a requerida ao pagamento de repetição do indébito 

referente aos valores cobrados indevidamente, com a incidência de 

correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a 

contar da citação, e por fim, para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil), Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001119-92.2016.8.11.0015
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Magistrado(s):
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, alegando que adquiriu uma blusa no valor de R$ 113,38 (cento e 

treze reais e trinta e oito centavos) na loja Requerida. Aduz que o produto 

após usar uma única vez apresentou vício, dirigiu-se então à loja da 

requerida onde foi informada que não havia outra blusa igual e que poderia 

escolher outra peça, no entanto o dinheiro não seria devolvido. . Pugna 

então, pela restituição do montante pago pelo produto, e indenização de 

cunho moral. Em sede de defesa alega a requerida que em razão de 

suposto ajuste realizado na respectiva blusa pela reclamante, o dinheiro 

não seria restituído, tendo a opção de escolher outra peça. O ponto 

controvertido da demanda cinge-se no direito ou não há restituição dos 

valores e a existência de supostos danos morais. Pois bem. Inicialmente 

cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou aquisição de uma blusa no valor de R$ 113,38 e que a 

mesma apresentou defeito, em razão de não ter outra blusa idêntica à 

comprada a requerida disponibilizou para autora a possibilidade de 

escolher outro produto da loja no mesmo valor. Contudo, alega a 

requerente que não gostou de nenhum outro produto requerendo portanto 

a devolução de seu dinheiro em vista do defeito apresentado no produto. 

Evidente o direito da autora à restituição do valor pago pelo produto, na 

forma do art. 18, § 1º, inc. II, do CDC, uma vez que o defeito apresentado, 

encarregaram-se de frustrar a confiança da consumidora no produto e na 

fornecedora. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que a requerida 

deve suportar o ressarcimento do valor pago pelo produto, pois o 

reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no conserto ou 

substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, conforme a 

jurisprudência preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - DEFEITO 

DE FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 

autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer parcialmente o pedido, para condenar a requerida a 

restituir o valor do produto, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição da blusa) e o dano. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Conforme jurisprudências 

colacionadas a seguir: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 
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Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, 

para condenar a REQUERIDA a RESTITUIR a parte Autora o valor pago 

pelo produto de R$ 113,38 (cento e treze reais e trinta e oito centavos), a 

título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescido de correção 

monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e 

juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC) e, de 

outro modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de DANOS MORAIS, por se 

tratar de mero aborrecimento. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO ISERNHAGEN (REQUERIDO)

BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012073-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A R COMINETI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Considerando que, 

segundo exposto pelo requerido em sede de contestação, o crédito 

cobrado nesta ação já encontra-se habilitado na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa Ré, conforme anexo ID: 479750, entendo 

pela carência da ação em decorrência da falta de interesse de agir, 

conforme entendimento jurisprudencial colacionado a seguir: "AÇÃO DE 

COBRANÇA – EXTINÇAO – CARÊNCIA DA AÇÃO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – Autor que ingressou com ação de cobrança após deferimento 

do processamento da recuperação judicial da ré – Crédito cobrado nesta 

ação já inserido no quadro geral de credores da recuperação judicial – 

Necessidade de observância da pars conditio creditorum – Ainda que a 

sujeição do credor aos efeitos da recuperação judicial, já iniciada quando 

do ajuizamento desta ação, não obste o prosseguimento da cobrança do 

crédito, o que não se pode admitir é que prossiga o credor 

concomitantemente com a cobrança nos autos da recuperação, incluído 

no plano, e na demanda individual – Crédito do autor, que está inserido no 

plano, que deve ser cobrado pelas regras do direito falimentar – 

Entendendo o autor que o valor declarado pela recuperanda nos autos da 

recuperação não está correto, deverá impugnar o crédito respectivo no 

juízo competente e universal da recuperação – Falta de interesse de agir 

caracterizada – Extinção sem resolução do mérito – Sentença mantida – 

Apelo improvido". “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHARLES SA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

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, 
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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 se não idêntica à 

da parte autora, além de telas de seu sistema interno com registros e 

informações e extrato de faturas 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, 

verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos que a mesma 

quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 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, 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: 1003099-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TUANE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional 

deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). De largada, consigno que tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Cumpre observar que a reclamada é concessionária de serviços públicos 

respondendo objetivamente por danos causados aos seus usuários, 

devendo o reclamante demonstrar nexo causalidade e o dano, a propósito 

decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

- DESCARGA ELÉTRICA - DANO A NOTEBOOK - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO CAUSAL E 

DANO - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO. - A 

empresa pública prestadora de serviço público de energia, responde de 

forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do 

serviço por ela prestado nos, termos do disposto no art. 37, § 6ª da 

Constituição Federal. - Uma vez demonstrado que o autor teve seu 

notebook danificado em razão da inadequada prestação de serviço da ré, 

devida é a indenização pelo prejuízo que lhe foi causado.” (TJMG, 

Apelação Cível nº1.0105.06.181115-1/001, Relator: DÍDIMO INOCÊNCIO DE 

PAULA, Data da Publicação: 21/09/2007) Além da responsabilidade 

objetiva elencada na Carta da República, também é aplicável o art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a relação de consumo. 

Impondo a parte ré, portanto, responder pelos danos causados a seus 

usuários, a não ser que comprove a inexistência do defeito, fato de 

terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. Alega a requerente que a 

requerida interrompeu o fornecimento do serviço indevidamente, em razão 

de débitos do antigo inquilino da casa em que atualmente a autora reside, 

alegando ainda, que não realizaria a transferência da conta para o nome 

da reclamante sem o pagamento dos referidos débitos, o que acarretou 

prejuízos e transtornos. Compulsando os autos, verifica-se que inexistindo 

motivos para a suspensão do serviço haja vista os débitos serem de 

terceiro não mais morador da casa. Neste sentido, segue entendimento 

jurisprudencial corroborando com o entendimento acima elucidado: Ementa 

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPESA. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA. DÉBITOS DE 

CONSUMO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR). RESTRIÇÃO DE 
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TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CONTRATO PARA O NOVO 

PROPRIETÁRIO (COMPRADOR). SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. APELOS DESPROVIDOS. 1. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que "o débito tanto de água 

como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao 

imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe13.4.2010), de forma que não pode o autor/ apelado ser 

responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água 

utilizado pelo antigo proprietário do imóvel. Logo, tendo como indevida a 

atitude da requerida, que não laborou com o devido cuidado para evitar 

transtornos e aborrecimentos a Reclamante, além do prejuízo pela 

suspensão de suas atividades em dia útil. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que a reclamada promoveu a suspensão dos 

imprescindíveis serviços de energia elétrica, por inadimplemento de débito 

de antigo inquilino. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que assiste razão à requerente em seus 

pedidos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR 

a Requerida a realizar a transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o nome da reclamante bem como a imediata religação da 

energia, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em virtude do 

exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. 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. 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. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “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. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
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Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 
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Requerida que não cumpriu com o contrato firmado, pois sem prévia 

comunicação, passou a enviar faturas de diversos valores e vários 

vencimentos para o mesmo mês. A reclamada, por ocasião da defesa, 

apontou exercício regular do direito, e, por consequência, ausência de ato 

ilícito. Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cabe ressaltar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova por meio 

de anexos das faturas com valores diversos, afirmando ser esta a 

responsável pelos transtornos e cobranças indevidas. Verifico que a 

consumidora comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A 

reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do 

CPC. Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou. No que tange 

aos danos morais, resta evidenciada sua materialização, não só pela falha 

na prestação de serviços, como também e, sobretudo, em razão do 

estresse notadamente vivenciado pela parte Autora. Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação para condenar a requerida ao pagamento 

em dobro do valor de R$ 665,21 (seiscentos e sessenta e cinco reais e 

vinte um centavos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a 

partir do respectivo desembolso, e juros legais a contar da citação, e por 

fim, para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso 

(Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil), Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126
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Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.
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Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

ação visando o ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados 

pela parte requerente, em virtude de acidente de trânsito. Aduz a 

Requerente que no dia 28/11/2015, seu marido conduzia seu veículo 

CITROEN C4L A 2L, placa OBB 4651, ano de fabricação 2013, ano modelo 

2014 cor BRANCA, quando na rotatória da Av. Dom Henrique Froehlich 

com Av. dos Ingás, sofreu abalroamento na parte traseira esquerda, o que 

causou danos materiais. Segundo relato do condutor do veículo, o 

Requerido evadiu-se do local, sendo que o mesmo estaria visivelmente 

embriagado. A parte Requerida por sua vez, refuta as alegações da inicial, 

sustentando que os danos foram de pequena monta e, por isso, decidiram 

na hora dos fatos por não confeccionar boletim de acidente. Aduz inépcia 

da petição inicial, por suposta ausência de comprovação dos danos 

relatados. A preliminar arguida não merece guarida, eis que os danos 

materiais restaram comprovados pela juntada da nota fiscal nos 

documentos que acompanham a exordial. Por não haver demais 

preliminares e não visualizar nulidades ou questões processuais 

pendentes de apreciação, passo a espancar o mérito da demanda. O art. 

186 do Código Civil traz os pressupostos ou elementos da 

responsabilidade aquiliana: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por 

segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. Conforme narrado na inicial, após o 

acidente o condutor do V-2, ora Requerido, evadiu-se do local, restando 

ao condutor do veículo 1 anotar a PLACA do daquele para a confecção do 

boletim de acidente e ulteriores providências. Em sede de contestação, o 

Requerido não refuta a ocorrência do acidente, restando, incontroverso 

este ponto. O ponto controvertido é a existência dos danos materiais e 

morais, bem como, o dever de indenizar. No que tange aos pleiteados 

danos materiais, tenho que a requerente demonstrou, por meio da nota 

fiscal apresentada, a quantia necessária para a reparação dos danos no 

veículo, não sendo valores exorbitantes para um abalroamento traseiro. 

Ademais, não havendo por parte do requerido qualquer documento hábil a 

ensejar discussão acerca dos aludidos gastos postulados, aliado ao fato 

do mesmo ter se evadido do local, entendo que merece guarida o pleito 

autoral. Nesse sentido destaco os seguintes julgados: EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUÍZOS EM VEÍCULO 

DO AUTOR POR CONTA DE CONDUTA IMPRUDENTE DO RÉU AO 

TRAFEGAR EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA. DANO MATERIAL. 

OCORRÊNCIA. ORÇAMENTO ÚNICO. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o 

autor postula a reparação pelos danos materiais sofridos por conta de 

conduta imprudente do réu em via não asfaltada, em que pedras atingiram 

a pintura e os faróis traseiros do veículo do demandante. 2. Culpa admitida 

pelo réu. Automóvel tunado. Pintura incomum. Danos materiais 

efetivamente ocorridos. 3. A apresentação de orçamento único, por si só, 

não serve de impedimento à pretensão indenizatória do requerente, na 

medida em que o valor apresentado se mostra razoável e verossímel, e o 

demandado não trouxe qualquer prova que justificasse a alegação de 

superfaturamento. POR MAIORIA, DESPROVERAM A APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70066177817, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/11/2015). EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO RÉU 

APENAS QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS PARA O CONSERTO 

DO VEÍCULO. ORÇAMENTO APRESENTADO EM VALOR CONDIZENTE COM 

DANO CAUSADO PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS QUANDO O MONTANTE NÃO 

SE MOSTRA EXORBITANTE. MANTIDA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005933221, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 26/02/2016). No que tange aos danos morais, ressalvando 

entendimento que vem sendo adotado por este juízo de que a simples 

ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais de pequena monta 

não seria capaz de gerar dissabores além do mero aborrecimento do 
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cotidiano, tenho que no caso em apreço a situação foge à normalidade. 

Após o acidente a parte Requerida se evadiu do local, dificultando a 

reparação dos danos materiais para a Requerente. Assim, o desgaste 

enfrentado pela Autora em resolver a situação que aparentemente seria 

fácil, posto que, repiso, todos estamos sujeitos por conviver em 

sociedade, acaba por quebrar a barreira do mero aborrecimento, 

tornando-se capaz de gerar transtornos e dissabores que merecem ser 

indenizados. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

pela Requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) a título de DANOS MATERIAIS, corrigida 

monetariamente, pelo INPC, a partir do evento danoso, e acrescida de 

juros legais de 1% ao mês (art. 406 do NCC combinado com o art. 161, § 

1º, do CTN), desde a citação da ação (art. 397 do NCC) e ainda, ao 

pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de DANOS MORAIS, 

corrigidos na forma da Súmula 362 do STJ. Deixo de condenar a 

reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010412-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY APARECIDA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX LIBONATI OAB - SP159402 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte Requerida não se opôs ao pleito 

da Autora, requerendo o levantamento do montante depositado nos autos. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Face ao reconhecimento da procedência do 

pedido formulado na ação, não há razão para prosseguimento de qualquer 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao 

litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

alínea “a” do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Informe-se à parte Autora o 

endereço atualizado da Requerida para qualquer eventualidade; Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

Publique-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional 

deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). De largada, consigno que tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Cumpre observar que a reclamada é concessionária de serviços públicos 

respondendo objetivamente por danos causados aos seus usuários, 

devendo o reclamante demonstrar nexo causalidade e o dano, a propósito 

decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

- DESCARGA ELÉTRICA - DANO A NOTEBOOK - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO CAUSAL E 

DANO - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO. - A 

empresa pública prestadora de serviço público de energia, responde de 

forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do 

serviço por ela prestado nos, termos do disposto no art. 37, § 6ª da 

Constituição Federal. - Uma vez demonstrado que o autor teve seu 

notebook danificado em razão da inadequada prestação de serviço da ré, 

devida é a indenização pelo prejuízo que lhe foi causado.” (TJMG, 

Apelação Cível nº1.0105.06.181115-1/001, Relator: DÍDIMO INOCÊNCIO DE 

PAULA, Data da Publicação: 21/09/2007) Além da responsabilidade 

objetiva elencada na Carta da República, também é aplicável o art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a relação de consumo. 

Impondo a parte ré, portanto, responder pelos danos causados a seus 

usuários, a não ser que comprove a inexistência do defeito, fato de 

terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. Alega a requerente que a 

requerida interrompeu o fornecimento do serviço indevidamente, em razão 

de débitos do antigo inquilino da casa em que atualmente a autora reside, 

alegando ainda, que não realizaria a transferência da conta para o nome 

da reclamante sem o pagamento dos referidos débitos, o que acarretou 

prejuízos e transtornos. Compulsando os autos, verifica-se que inexistindo 

motivos para a suspensão do serviço haja vista os débitos serem de 

terceiro não mais morador da casa. Neste sentido, segue entendimento 

jurisprudencial corroborando com o entendimento acima elucidado: Ementa 

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPESA. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA. DÉBITOS DE 

CONSUMO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR). RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CONTRATO PARA O NOVO 

PROPRIETÁRIO (COMPRADOR). SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. APELOS DESPROVIDOS. 1. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que "o débito tanto de água 

como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao 

imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe13.4.2010), de forma que não pode o autor/ apelado ser 

responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água 

utilizado pelo antigo proprietário do imóvel. Logo, tendo como indevida a 

atitude da requerida, que não laborou com o devido cuidado para evitar 

transtornos e aborrecimentos a Reclamante, além do prejuízo pela 

suspensão de suas atividades em dia útil. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 
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ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que a reclamada promoveu a suspensão dos 

imprescindíveis serviços de energia elétrica, por inadimplemento de débito 

de antigo inquilino. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que assiste razão em parte à requerente em 

seus pedidos. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos 

versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente 

do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. Oportunamente transcrevo: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida a realizar a 

transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da 

reclamante bem como a imediata religação da energia, DECLARO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010336-11.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

CARMEN SILVIA DELGADO VILLACA OAB - SP0099761A (ADVOGADO)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012608-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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 anexa aos autos 

documentos tais como, nota fiscal, duplicata, entre outros, 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. “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. 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: 1002950-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARCILEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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 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: 1000195-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012127-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 
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autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-61.2016.8.11.0015
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 
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(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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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 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Em síntese sustentam o 

Requerente que teve seu nome incluso em cadastro de inadimplentes sem 

a devida comunicação. Por seu turno a Requerida sustenta que houve 

comunicação prévia da inscrição, bem como alega não caber a esta 

avaliar a legitimidade da inscrição sendo ausente sua responsabilidade. O 

ponto controvertido da presente lide é a existência de comunicação da 

inscrição. O art. 43, §2º, CDC é claro ao afirmar que quando o nome de 

algum consumidor for inserido em cadastro de inadimplentes deverá 

ser-lhe comunicada tal inclusão. Cabia, portanto, à Requerida demonstrar 

o cumprimento de referida exigência legal, nos termos do art. 333, II, CPC. 

Frisa-se que a presente demanda não visa discutir a legitimidade da 

inscrição, mas tão somente o não preenchimento dos requistos exigidos 

por lei para a inscrição do nome dos Requerentes. Visando corroborar 

sua tese a Requerida anexa aos autos cópia das correspondências 

enviadas aos Requerentes; todavia, observa-se que o endereço nelas 

constantes não correspondem com o endereço dos Requerentes. Desta 

forma não é possível considerar como preenchida a comunicação prévia. 

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COMINATÓRIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CCF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. A 

SERASA S.A., na condição de órgão arquivista que alimenta seu banco de 

danos com informações oriundas do SPC BRASIL, possui legitimidade para 

figurar no polo passivo das demandas que envolvam inscrições nos 

registros restritivos de crédito sem prévia comunicação ao devedor. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, 

é direito do consumidor ser comunicado por escrito acerca de cadastro, 

ficha, registro e dados pessoais e de consumo abertos em seu nome, a 

fim de possibilitar o pagamento da dívida ou a correção de eventuais 
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dados equivocados, sendo que tal obrigação incumbe ao órgão arquivista. 

Inteligência da Súmula n. 359 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Recurso da parte autora com pedido de majoração da verba honorária 

acolhido, por fixado em patamar inadequado. APELO DA RÉ DESPROVIDO. 

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065503369, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) 

Compulsando os autos verifico que a requerida comprova que enviou a 

notificação à reclamante, no mesmo endereço constante nos autos. 

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. (...) “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. “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. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito. Tem-se por 

incontroverso que no dia 04.09.2015 a menor AMANDA BITENCOURT 

RAMOS DA SILVA, em desrespeito à via preferencial da parte 

Requerente, abalroou a motocicleta por este conduzida resultando nas 

lesões corporais que necessitaram de intervenções cirúrgicas conforme 

prontuários médicos (ids nº 2214794, 2214795, 2214789 e 2214801), 

sendo os fatos narrados no Boletim de Acidente encartado aos autos (id 

nº 2214792). As PRELIMINARES suscitadas pela primeira parte Requerida 

devem ser rejeitadas. A parte Requerente possui INTERESSE de AGIR uma 

vez que, em sendo o condutor do veículo, no momento do acidente, 

conforme corroborado pelo Boletim de Ocorrência, poderá ser 

responsabilizado pelo proprietário em eventual ação regressiva. Neste 

sentido destaca-se: AGRAVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO COM 

RELAÇÃO A UM DOS COAUTORES. DESCABIMENTO, NO CASO. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECIDA. 

RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. O condutor do veículo que se 

envolveu no acidente tem interesse na reparação dos danos causados 

pelos corréus no automóvel que dirigia, pois, em caso de insucesso da 

demanda, poderá ser responsabilizado pelo ressarcimento dos prejuízos 

sofridos pelo coautor proprietário do veículo. Logo, de rigor o 

reconhecimento de sua legitimidade ativa. […]. (TJ-SP - AI: 

21694161020158260000 SP 2169416-10.2015.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 22/09/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/09/2015 - grifo nosso). Não há que se falar em 

INÉPCIA da INICIAL eis que a primeira parte Requerida utiliza questões de 

mérito, ausência de prova, para embasar preliminar deste. Por fim, não há 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, eis que a responsabilidade da primeira parte 

Requerida, não deriva do contrato de locação, mas sim em virtude do 

comando legal disposto no art. 932, I, CC. Desta feita, REJEITO todas as 

PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Inicialmente, cumpre verificar a existência de 

solidariedade na responsabilidade civil entre as partes Requeridas. Se por 

um lado a primeira parte Requerida, ALTEMIR RAMOS DA SILVA, possui 

responsabilidade em virtude do art. 932, I, CPC, eis que tratava-se de sua 

filha na condução do veículo automotor causador do sinistro; por outro 

lado, a segunda parte Requerida, TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA – EPP, é 

igualmente responsável em decorrência da, ainda em vigor, Súmula 492, 

STF e neste sentido: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO 

ALUGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. […] 4. 

Legitimidade passiva da locadora em relação de danos provocados em 

acidente de trânsito com o veículo locado. Reconhecimento. Observada as 

disposições da Súmula 492 do STF. Ademais, reconhece-se a 

responsabilidade solidária da apelante pelos danos causados pelo 

condutor do veículo, eis que integra o risco decorrente da atividade por ela 

exercida e que a elas impõe-se nos termos do art. 927, § único, do Código 

Civil. […] (TJSP - APL: 10978709720158260100, Relator: KENARIK 

BOUJIKIAN, TRIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 19/10/2017 - grifo nosso). Quanto ao dano material, prescinde 

da elaboração de perícia eis que as fotos colacionadas aos autos (ids nº 

2214804, 2214790, 2214803 e 2214797), sobre tudo esta última, são 

suficientes, em complementação à descrição contida no Boletim de 

Acidente, para aferir quanto à perda total do veículo. Neste sentido 

destaca-se: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. NEXO 

DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO EFETIVA. IRRECUPERABILIDADE DO 

BEM. PERDA TOTAL. REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. VERBA 

COMPENSATÓRIA MORAL. PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. 

DESPROVIMENTO. […] 3. Conclusão de irrecuperabilidade do bem que 

prescinde de prova pericial, sendo as fotos adunadas suficientes para se 

concluir pela perda total do veículo, considerando as regras da 

experiência comum. 4. Condenação ao pagamento da verba 

compensatória moral que não merece retoque, tendo em vista o acentuado 

sofrimento corpóreo infligido ao apelado e o período de incapacidade total 

temporária de trinta dias, resultando prudente e razoável a fixação da 

verba em quinze mil reais. 5. Apelo improvido. (TJRJ - APL: 

00118765820128190023, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE 

MELLO JÚNIOR, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2017 - 

grifo nosso). Desta forma, é devida a título de DANOS MATERIAIS a 

importância de R$ 3.495,13 (três mil quatrocentos e noventa e cinco reais 

e treze centavos) devidamente atualizada em decorrência da 

irrecuperabilidade do veículo automotor conduzido pela parte Requerente e 

despesas médicas comprovadas nos autos (id nº 2214805). Porém, 

deverá ser abatido deste, o valor comprovado pago pela primeira parte 

Requerida, ALTEMIR RAMOS DA SILVA, à parte Requerente, no importe de 

R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) conforme id nº 4977292. Ainda que 

existam débitos fiscais pendentes sobre o veículo em questão, isto não 

elide a prova coligada aos autos demonstrando a irrecuperabilidade do 

veículo. Nos termos do art. 373, I, CPC o ônus probatório dos fatos 

constitutivos de seu direito incumbe à parte Requerente e, neste sentido, 

era seu ônus demonstrar os lucros cessantes, ou seja, o que deixou de 

lucrar em virtude do acidente. Conforme depoimento da própria parte 

Requerente, em sede de audiência de instrução (id nº 9597252) este 

confirmou que, no dia dos fatos, já encontrava-se percebendo 

seguro-desemprego, logo não percebia qualquer remuneração; sendo 

certo que a impossibilidade de buscar outro emprego, é matéria atinente a 

esfera moral. E neste, passo a análise do pedido de danos morais 

formulados pela parte Requerente. Junto com sua exordial este anexou 

aos autos 03 (tres) Laudos de cirurgias (ids nº 2214794, 2214795 e 

2214789) realizadas, respectivamente, em 22.09.2015, 28.09.2015 e 

02.10.2015. Ainda, atestado médico emitido em 05.10.2016 (id nº 2214791) 

exigindo cuidados médicos entre 04.09.2015 a 01.02.2016. Sendo a 
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primeira cirurgia para tratar da lesão no punho esquerda e as outras duas 

para tratar da fratura no quadril. Desta forma, há prova da extensão das 

lesões sofridas pela parte Requerente em virtude do acidente de trânsito. 

Todavia, não há nos autos nem houve produção de tal prova em sede de 

audiência de instrução, quanto a extensão e alegado sofrimento da parte 

Requerente em seu processo de recuperação, motivo pelo qual o dano 

moral deve ser fixado tendo por base apenas a evidência constante nos 

autos. Ademais, havendo lesões corporais, estas ensejam a reparação 

moral in re ipsa, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial. 

Neste sentido: ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIATURA POLICIAL. COLISÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA 

DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

PROVAS. ÔNUS DA RÉ. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

SOMENTE OS GASTOS DESPENDIDOS COM A REPARAÇÃO DOS DANOS 

EFETIVAMENTE CAUSADOS PELO ACIDENTE. DESPESAS MÉDICAS 

COMPROVADAS. PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO PELO PERÍODO DA 

CONVALESCENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. 

CABIMENTO. […] Nos casos em que a vítima sofre lesão corporal, 

necessitando de tratamento médico e submetendo-se a cirurgia, os danos 

morais prescindem de prova, porquanto não se discute o abalo psíquico 

experimentado por ela. A quantificação do dano moral deve ser razoável e 

proporcional à intensidade do sofrimento da ofendida. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP - APL: 00513167320128260053, Relator: 

GILBERTO LEME, TRIGÉSIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 27/11/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a Requerente é razoável de acordo 

com as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial. Por derradeiro, os danos estéticos não 

restaram demonstrados, ônus que incumbia à parte Requerente, motivo 

pelo qual, ainda que a jurisprudência permita sua cumulação, não 

comportam acolhimento. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR, 

solidariamente, as partes Requeridas a pagarem à parte Requerente a 

importância de R$ 2.445,13 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco 

reais e treze centavos) devidamente corrigido pelo INPC a partir do evento 

danoso, 04.09.2015, e com a incidência de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação; bem como CONDENAR solidariamente, as partes 

Requeridas a pagarem a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% 

ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Ante a atuação de advogada dativa na defesa dos interesses 

da primeira parte Requerida conforme id nº 3664804, fixo os honorários 

em 03 (três) URH. Expeça-se a competente certidão. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. 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 documentos anexos aos autos tais como nota fiscal apontando 

a existência de contratação além de telas de seu sistema interno, 

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, 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. (...) “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. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

ao pedido contraposto efetivado pelo requerido, verifica-se que fora 

realizado sem o demonstrativo real do montante devido e consequente 

evolução dos valores, portanto, o julgamento improcedente do mesmo. “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o 

PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

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: 1004477-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAR VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Cumpre observar que a reclamada é concessionária de serviços públicos 

respondendo objetivamente por danos causados aos seus usuários, 

devendo o reclamante demonstrar nexo causalidade e o dano. Além da 

responsabilidade objetiva elencada na Carta da República, também é 

aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a 

relação de consumo. Impondo a parte ré, portanto, responder pelos danos 

causados a seus usuários, a não ser que comprove a inexistência do 

defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. Cabe ressaltar 

ainda a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou a efetiva demora para o ligamento do serviço de 

energia elétrica, serviço esse, essencial ao consumidor. De outra banda, 

cumpria a reclamada o ônus da prova acerca do alegado, porém sequer 

trouxe documento hábil a comprovar a efetiva instalação dos serviços no 

tempo estipulado. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Logo, tendo como indevida a 

atitude da requerida, que não laborou com o devido cuidado para evitar 

transtornos e aborrecimentos a Reclamante. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” No que tange 

aos danos morais, frise-se, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se não consegue reverter à situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011733-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010321-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TAIS GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Alega a Autora que adquiriu um 

financiamento de imóvel junto à Requerida, sendo que o valor da primeira 

prestação com vencimento em 10/06/2017, seria de R$ 1.643,15 (mil 

seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), conforme previsão 

contratual da cláusula 17.1 (anexado com a inicial). Inobstante, sustenta 

que no dia 02/06/2017, observou em seu extrato de conta que o desconto 

previsto era de R$ 2.780,66 (dois mil, setecentos e oitenta reais e 

sessenta e seis centavos), ou seja, R$ 1.138,51 (mil, cento e trinta e oito 

reais e cinquenta e um centavos). Irresignada com a diferença apontada, 

procurou a sua gerente de conta para resolver a questão, mas não obteve 

êxito. Por derradeiro, bate as portas do judiciário, requerendo a 

procedência da demanda para que a Reclamada restitua em dobro os 

valores indevidamente cobrados, postulando ainda, o ressarcimento de 

cunho moral. A reclamada, por ocasião da defesa, hasteou preliminar de 

incompetência em razão do valor da causa, devendo refletir o valor do 

contrato. No mérito, assevera a licitude na sua conduta, aduzindo que 

houve a efetiva contratação dos serviços que foram cobrados do autor, 

requerendo a improcedência da demanda, e asseverando a inexistência 

de danos morais. Com relação a preliminar apontada, consigno o seguinte 

enunciado do FONAJE: “ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 

9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica 

objeto do pedido.” A Requerente busca na presente ação a restituição de 

valores supostamente indevidos cobrados após a contratação, sendo 

certo que o montante pleiteado se encontra compatível com o disposta na 

Lei 9.099/95. Feitas tais considerações, passo ao julgamento do mérito da 

lide. Cabe apenas destacar a plena aplicabilidade do microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Pois bem, da análise 

dos fatos narrados na exordial, verifico que o caso narrado se trata de 

cláusula leonina incompatível com as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos. “Art. 46. Os contratos que regulam as 

relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou 

se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance.” Conforme disposto na cláusula 

17.1 do contrato, o Requerido já tinha conhecimento da data de 

vencimento da primeira prestação (10/06/2017) e, portanto, tinha o dever 

de prestar a informação de maneira clara e objetiva para a consumidora. 

No entanto, o valor previsto para pagamento que era de R$ 1.643,15 (mil 

seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), passou para R$ 

2.781,66 (dois mil setecentos e oitenta e um e sessenta e seis), quando o 

Requerido interpretou em conjunto as cláusulas 17.1 e 4.2.1, fato que 

dificultou a compreensão da consumidora. Posto isso, tenho como DEVIDO 

a restituição em dobro do montante de R$ 1.138,51 (mil cento e trinta e oito 

reais e cinquenta e um centavos), que em dobro, nos termos do artigo 42 

do CDC, perfaz R$ 2.277,02 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e 

dois centavos). No que tange aos danos morais, tenho que não merecem 

prosperar, eis que me filio ao entendimento de que o mero descumprimento 

contratual não enseja abalo psíquico autônomo independente do 

constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de sua 

personalidade. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação para DETERMINAR que a Reclamada restitua 

em dobro o montante cobrado indevidamente da Autora, o que perfaz R$ 

2.277,02 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e dois centavos), 

atualizados monetariamente e com juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional) desde o respectivo desembolso. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002872-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CESAR PELISSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 
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T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010283-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. 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. 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. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. “In casu” o 

Requerido apresentou documentos que comprovam a notificação do 

devedor acerca da cessão de crédito noticiada. Inobstante, ainda que não 

assim não fosse, nosso Superior Tribunal de Justiça recentemente 

manifestou-se aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 
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PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “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. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. 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: 1001972-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010280-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA OTILIA DA SILVA TURANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que quitou todas os seus débitos após cancelamento. A Reclamada por 

sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 
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de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008652-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ROMAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo, refletindo valor exorbitante de R$ 2.024,94 e R$ 250,44. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Pois bem, o 

primeiro ponto a ser esclarecido é a exorbitância dos valores cobrados na 

fatura a qual consta o montante de R$ R$ 2.024,94 e R$ 250,44. Alega a 

autora que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no 

entanto nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não 

condiz com sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que 

a fatura litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na 

UC do autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando 

procedente a cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas 

pela requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 
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MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Oportunamente 

transcrevo: “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE 

RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas às situações de 

efetiva violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se 

banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave 

abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos 

inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros 

incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data 

de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura no valor de R$ 

2.024,94 (dois mil e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) e R$ 

250,44 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), de 

outro modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de DANOS morais por se 

tratar de mero aborrecimento. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações (art. 475-J, 

§ 5o, CPC).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012091-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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 ? 
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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: 1000873-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDERSON ALEX FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte Requerida não se opôs ao pleito 

da Autora, aduzindo apenas que não possui condições de efetuar o 

pagamento da dívida com juros e correção monetária. Pugna, ainda, pelo 

parcelamento do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Face ao 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, tenho que a 

procedência dos pedidos iniciais é medida imperiosa. Quanto ao pleito de 

parcelamento da dívida, ressalto que é uma faculdade do credor, não 

podendo, "in casu", ser imposta pelo juízo. “Ex positis”, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido por sentença, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, alínea “a” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Arbitro em 

01 (uma) URH os honorários advocatícios do advogado nomeado nos 

autos. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja 

necessário. Publique-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005607-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005607-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sustenta a parte requerente 

que é cliente da ora Requerida, possui o numero de telefone (66) 

99932-6664, uma linha telefonia da Empresa de Telefonia VIVO S.A e que 

a requerida teria suspendido os serviços sem qualquer justificativa, e, 

ainda que a Reclamada teria exigido contratação de novos serviços para 

reativação da linha em nome da Reclamante. O requerido contesta, 

informando ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação à 

autora. Alega ainda que não houve qualquer suspensão de fornecimento 

no serviço. A regra processual estabelece que, no art. 373, I, do Código 

de Processo Civil, a parte autora deve provar ato constitutivo de seu 

direito, o que não se vislumbra nos autos. Não há nos autos qualquer 

indício de prova da alegada suspensão de serviços. Por outro lado há o 

pedido de inversão do ônus da prova por se tratar da relação de 

consumo, todavia tal instituto não é absoluto, devendo o consumidor 

produzir as provas que lhe são possíveis. Neste sentido já se posicionou 

a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0074319-31.2015.811.0001 Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Karlos Gregory Dias Estral 

Recorrido: Claro S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA 

LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de produzir 

provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme 

regra do artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, 

desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da 

pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Parte requerente 

que alega ter contratado serviço de telefonia da empresa requerida e ter 

solicitado o seu cancelamento, mas que não informou o protocolo 

comprovando o cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer 

documento demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o 

contrato ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) No presente 

caso, a parte autora não pugnou pela produção de mais nenhuma prova 

inclusive oral em audiência de instrução, precluindo o requerimento de 

novas provas. Logo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter produzido prova 

testemunhal que provasse a efetiva suspensão dos serviços. Neste caso, 

o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 

Nesta condição, a improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo 

improcedente esta reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TENIER COELHO ARAUJO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor do Autor. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003049-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora 

ID:8832255, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da 

demanda, bem como, considerando que em sede de JEC não se faz 

necessária a anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a 

extinção da presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores 

delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos 

do art. 267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da 

Lei nº. 9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 
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amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011151-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO, em face de A. A. ALVES - ME, 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). Não vislumbro a ocorrência de danos 

morais em razão dos fatos declinados, eis que comungo do entendimento 

de que o mero descumprimento contratual não enseja abalo psíquico 

independente e autônomo capaz de atingir a honra e a moral. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Reclamada a pagar à 

parte autora a quantia descrita na cártula que embasa a presente ação, no 

montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida de juros legais 

de 1% ao mês, desde a apresentação do título para pagamento (Resp. 

1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011646-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PENDLOSKI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, em que 

o autor discorre não ter relação jurídica capaz de justificar a negativação 

lançada no SPC/SERASA. Em que pese a legitimidade passiva ter sido 

objeto da defesa, a mesma pode ser reconhecida de ofício em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, por se tratar de uma das condições da ação, 

não estando sujeita a preclusão, consoante disposição do artigo 485, §3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Conforme se observa do extrato de 

negativação juntado pela parte Autora, bem como, dos documentos 

carreados pela requerida, a mesma não possui legitimidade passiva para 

responder aos termos da presente demanda. Ocorre que a empresa que 

realizou a negativação da Autora, apesar da similaridade com o nome da 

Requerida, trata-se de pessoa jurídica distinta e sem qualquer vínculo com 

a mesma. Com efeito, tenho como imperioso a extinção do feito, ante a 

patente ilegitimidade do requerido. “Ex positis”, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante a ilegitimidade do requerido para figurar no 

pólo passivo da demanda. Sem condenação ao pagamento de 

custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, não havendo demais requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000790-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. BEBIDAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO OAB - MT16662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor do Autor. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020141-51.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARAO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FAUSTINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE CANDIDO BOTELHO 89245725120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, aduzindo, em síntese, que realizou a compra de peças com o 

Requerido, no valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), no 

entanto, estas não foram entregues. Pugna pela restituição dos valores e 

indenização por danos morais, considerando que o Requerente é pessoa 

idosa e sofreu com o descaso do Requerido. Inicialmente, cabe ressaltar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Portanto, demonstrando a parte Autora que realizou 

a compra e efetuou os pagamentos, restam demonstrados os fatos 

constitutivos de seu direito. No que tange aos danos morais, entendo 

devidos em razão do descaso da requerida em resolver a situação. 

Ademais, o Requerente é pessoa idosa, passando por desgaste físico e 

psicológico para reaver o valor pago, precisando ainda despender de seu 

tempo para resolução de uma situação que deveria ser simples, a meu 

sentir são suficientes a comprovar o dano moral. “Ex Positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, 

para condenar a parte Reclamada à restituição imediata da quantia paga 

pelo Autor, qual seja, R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), 

monetariamente atualizada pelo INPC a partir do evento danoso e com 

juros de mora de 1% a contar da citação. Condeno ainda a Reclamada, ao 

pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do 

STJ. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013316-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LETICIA MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013316-91.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA LETICIA 

MOURA Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve pagamento integral da 

obrigação, conforme narrado em petição protocolada pela autora (id. 

10346743), sem necessidade de expedição de Alvará de levantamento 

por ausência de requerimento da parte promovente. 2 – Por consequência, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009368-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009368-95.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA 

THOMAZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação (id. 10423481), apesar de devidamente intimada para 

comparecimento ao ato. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 294206 Nr: 4837-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL, 

ALESSANDRA BARROS MACHADO, LUCAS DE OLIVEIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23.162/O, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 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 da ré 

Alessandra Barros Machado, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 253531 Nr: 20052-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: UELSON AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando a certidão de translado retro, arquive-se os autos.

Cumpra-se, com prioridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 165974 Nr: 771-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA BOONE WAGNER, INES LOPES, 

CLAUDIONÉSIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado da ré 

Vanda Boone Wagner, para que no prazo legal, apresente memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 196280 Nr: 18018-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HANCHUK, JUSSERAND DO 

NASCIMENTO RODRIGUES, DOUGLAS HANCHUK, GEREMIAS ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, ANTONIO 

FERREIRA DINIZ - OAB:16.355-MT, SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 Código n° 196280

Vistos,

 Considerando a certidão de fl. retro, cancelo o ato outrora aprazado e o 

redesigno para o dia 07/03/2018, às 14h30min.

Outrossim, acolho o pleito ministerial de fl. 371, pelo que determino a 

expedição de Carta Precatória à Comarca de União do Sul/MT, no 

endereço fornecido naquela oportunidade, para intimação e inquirição da 

testemunha Athos Santos de Almeida.

Intimem-se, igualmente, a testemunha PM Marcio e os acusados para 

comparecerem ao ato designado nesta oportunidade, expedindo-se o 

necessário.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316298 Nr: 415-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARVALHO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASAGRANDE - 

OAB:OAB/MT21925/O, RINALDO SERGIO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

22.154, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 INTIMANDO advogado RINALDO SERGIO DOS SANTOS à apresentar a 

defesa preliminar, no prazo legal.

Dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263716 Nr: 5805-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELISBERTO PEREIRA GOMES, Cpf: 

02881125980, Rg: 13/R-1412678, Filiação: Maria de Souza Pinto e 

Sebastião Pereira Gomes, data de nascimento: 22/11/1938, brasileiro(a), 

natural de São João da Barra-RJ, divorciado(a), aposentado, Telefone 

neto 9-9985-3053. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na 

denúncia de fls. 01c/01e, para:CONDENAR FELISBERTO PEREIRA GOMES, 

brasileiro, nascido em 22/11/1938, em São João da Barra/RJ, filho de Maria 

de Souza Pinto e Sebastião Pereira Gomes, residente na Rua União do 

Norte, Quadra 59, Lote 05, Bairro Daury Riva, nesta (em prisão domiciliar), 

à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser 

cumprida no regime inicialmente fechado (fundamentação acima), por ter 

violado a norma penal incriminadora prevista no artigo 213 c/c artigo 226, 

II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva 

(CP, art. 71).Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 
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despesas processuais.O sentenciado deverá aguardar segregado o 

trânsito em julgado, haja vista estarem presentes, de forma concreta, as 

circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: 1) 

para a manutenção da ordem pública (por tratar-se de situação de 

reiteração criminosa, pois foi condenado pela prática do crime em 

continuidade delitiva) e; 2) para a aplicação da lei penal (regime inicial 

fechado), porém, substituída pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 

318, inciso II, do CPP, conforme fundamentos vertidos na decisão à fl. 77. 

Inaplicável o inciso IV, do art. 387, do CPP, diante da natureza do 

delito.Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP, comunique-se a vítima, por 

meio de sua representante legal (genitora), para ciência desta 

sentença.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO 

(considerando que a competência para a análise da possibilidade de 

aplicação do disposto no artigo 117 da LEP, acaso comprovado pela 

defesa o preenchimento dos requisitos, é do Juízo das Execuções 

Penais), lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (Ofício ao 

SINIC- Departamento da Polícia Federal) e expeça-se, com urgência, a guia 

de execução penal, observando-se os requisitos dos artigos 105 e 106 da 

LEP, remetendo-a ao Juízo das Execuções Penais desta Comarca (3ª Vara 

Criminal).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).Restituam-se ao sentenciado, na 

pessoa de seu advogado constituído (procuração com poder para 

‘receber’ - fl. 64), no prazo de 90 dias, os bens relacionados à fl. 49, haja 

vista não haver comprovação da origem ilícita, mediante recibo, com as 

cautelas legais. Transcorrido o prazo acima entabulado sem manifestação, 

determino sejam os bens doados para instituição sem fins lucrativos, se 

úteis ou, acaso inutilizáveis, destruídos.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 16 de 

fevereiro 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, 23 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202358 Nr: 4798-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CORDEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOURIVAL CORDEIRO MARTINS, Cpf: 

16707507877, Rg: 19922965, Filiação: Amadeus Martins e Leonor Cordeiro 

Martins, data de nascimento: 11/06/1974, brasileiro(a), natural de 

Ortigueira-PR, casado(a), construtor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Por todo o exposto, julgo procedente o fato narrado na 

denúncia (fls. 04/05) para:CONDENAR LOURIVAL CORDEIRO MARTINS, 

brasileiro, nascido em Ortigueira/PR, no dia 11/06/1974, filho de Amadeus 

Martins e Leonor Cordeiro Martins, residente e domiciliado na Rua 

Macaúbas, Lote 18, Comunidade Adalgisa, nesta cidade, por violar a 

norma penal incriminadora prevista no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 

(um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto, facultando-lhe a 

suspensão condicional da pena (CP, art. 77) pelo prazo de 02 (dois) anos 

(LEP, artigos 158 e 160), mediante o cumprimento das condições fixadas 

nas alíneas “a”, “b” e “c” do §2.º, dos artigos 78 e 79, ambos do Código 

Penal, a qual começará a ser cumprida após a audiência admonitória a ser 

realizada no Juízo das Execuções Penais. Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais, pois assistido da 

Defensoria Pública. O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado 

da presente sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste 

momento, as circunstâncias dos artigos 313 e 312, do CPP.Inaplicável o 

inciso IV, do art. 387, do CPP.Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP, 

intime-se a vítima sobre esta sentença, para conhecimento.Após o trânsito 

em julgado da presente sentença, lance-se o nome do sentenciado no rol 

dos culpados (ofício ao SINIC - Departamento da Polícia Federal) e 

expeça-se, com urgência, a guia de execução penal, observando-se os 

requisitos do artigo 106 da LEP, redistribuindo-a ao Juízo das Execuções 

Penais desta Comarca (3ª Vara Criminal).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. 

Cumpra-se.Dispenso o registro, diante do Provimento 42/2008 do 

CGJ-MT.Sinop, 19 de dezembro de 2016.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, 23 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249317 Nr: 17870-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOBO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS LOBO DA SILVA, Cpf: 

63136520106, Rg: 18130046, Filiação: Dauriza Lobo da Silva e Domingos 

de Jesus Ferreira, data de nascimento: 14/10/1975, brasileiro(a), natural 

de Santa Luzia-MA, casado(a), vendedor, autonomo, Telefone 

66-99617-3969. 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 nó dia 31 de dezembro de 2011 em horário 

não preciso, nesta cidade e comarca Sinop/MT, o denunciado JOSE 

CARLOS LOBO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta apropriou-se de coisa alheia móvel de que detinha posse, 

consistente no trator marca CBT, modelo 8060, 4x4 Super Tatú, série 

002316 e série do motor 003439, de propriedade da vítima Jeferson 

Domeles Rodrigues. Consta ainda que, em dia e horário não precisos, mas 

no mês de maio de 2016, na- Chácara Boá Esperança, localizada na 

'Estrada Selene, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSE 

CARLOS LOBC DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, concorreu para que terceiras pessoas, no caso “Arildo" e seu 

irmão, adulterassem Sinal' identificador do trator marca CBT, cor amarela, 

modela 8060, 4x4 Super Tatú, série 002316 e série do motor 003439, 

consoante! boletins de ocorrência (lis. 09, 83/85), contrato de locação e 

nota fiscal (fis. 10/12, 20), termos de declarações, apreensão (fis. 13/14, 

21/22, 87/88) e laudo pericial (lis. 119/121).

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 249317.Vistos.Diante do teor da 

certidão à 139, da manifestação do Ministério Público à fl. 140, bem como 

pela impossibilidade de manter contato com o numeral informado à fl. 27 

(caixa postal), determino a citação do acusado 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 do acusado ou do defensor 

constituído.Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, 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 
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citação e o não-comparecimento, dê-se ciência ao representante 

ministerial.Cumpra-se.Sinop, 10 de janeiro de 2018.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, 23 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263716 Nr: 5805-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELISBERTO PEREIRA GOMES, Cpf: 

02881125980, Rg: 13/R-1412678, Filiação: Maria de Souza Pinto e 

Sebastião Pereira Gomes, data de nascimento: 22/11/1938, brasileiro(a), 

natural de São João da Barra-RJ, divorciado(a), aposentado, Telefone 

neto 9-9985-3053. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o acusado para que no prazo de 10 (DEZ) dias, 

constitua novo advogado para patrocinar sua defesa, ou manifeste a 

necessidade em ser assistido por um Defensor Público.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 263716Vistos.Diante da 

não localização do sentenciado para intimação pessoal, sendo, portanto, 

incerto e desconhecido o local onde se encontre (fl. 300), expeça-se 

edital para sua intimação sobre o teor da sentença, bem como para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono, diante da renúncia às 

fls. 317/318, ou indique a necessidade de ser assistido pela Defensoria 

Pública.Se indicado advogado particular, intime-o para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 08 (oito) dias. Acaso 

negativo ou havendo a informação acima citada (necessidade de 

Defensor Público), nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, para tal 

mister, devendo o Cartório enviar, independentemente de nova conclusão, 

os autos à Defensoria.Após, certifique-se a regularidade do feito, nos 

termos do artigo 346, da CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso 

interposto.Cumpra-se.Sinop, 17 de janeiro de 2018.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, 30 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303521 Nr: 10509-69.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON SOUSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINTON SOUSA CAMPOS, Cpf: 

05575914143, Rg: 2390156-0, Filiação: Iuvane Sousa Teixeira e Dimas 

Manoel Campos, data de nascimento: 28/06/1996, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, convivente, aux. de calheiro, Telefone 9632-9089. 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 dos inclusos autos de inquérito policial-que no 

dia 17 de outubro de 2015, por volta das 14h15min, na Rua Sônia Maria, 

818, Bairro Maria Vindilina, em Sinop - MT, WELLINTON SOUSA CAMPOS, 

vulgo "Carequinha" e RAFAEL SILVA DE OLIV IRA, vulgo "FaeI", agindo em 

coautoria com o adolescente Alexandre Bento de Melo, caracterizada pela 

unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, 

receberam e ocultaram em proveito próprio ê alheio, coisas que sabiam 

ser provenientes de crime, consistentes em 02 (dois) frascos de 

perfumes, sendo um Natura Home e outro Sintonia, avaliados em R$ 

140,00 (cento e quarenta reais) e 11 (onze) carteiras de cigarro, 

avaliadas em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bens esses subtraídos 

da vítima Marilene Araujo de Deus.

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 303521Vistos.Tendo em vista que o 

acusado não foi localizado para citação (fl. 92), bem como diante da 

impossibilidade de manter contato com o numeral informado à fl. 40 (caixa 

postal), determino a citação do acusado 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 do acusado ou do defensor 

constituído.Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, 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, 16 de janeiro de 2018.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, 23 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.: 316298 Nr: 415-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARVALHO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASAGRANDE - 

OAB:OAB/MT21925/O, RINALDO SERGIO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

22.154, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 Inquérito Policial - Código Apolo 316298Vistos.Encontrando-se presentes 

os indícios da autoria e da materialidade, recebo a denúncia em todos os 

seus termos e para todos os efeitos legais, contra Osmar Carvalho Estrela 

(documento de identificação à fl. 20) como incurso nas penas do artigo 

129, §9º, do Código Penal e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06..Junte-se 

FAC desta Comarca.Proceda-se com a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Identifique-se o feito 

com uma tarja azul e uma vermelha, indicativa de processo que envolve 

violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06).Por fim, requisite-se à 

autoridade policial o envio do laudo de lesão corporal da vítima, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.Sinop, 19 

de janeiro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Rodrigo Araripe 

de Abreu e Lima, OAB/MT 17.306, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos código 395480, da Segunda Vara Criminal 

da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado na 
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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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000105-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMARA BENEDITA ANTONIA PEDROSO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de conciliação (art. 165, §3º do CPC) para o 

dia 13/01/2018 às 15:30 horas. II- Cite-se e intime-se a parte requerida 

para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem 

como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de mediação/conciliação. III- Cientifique-se a parte 

requerida que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). IV- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). V- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VII- Concedo ao requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). VIII- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 99371 Nr: 8887-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: M.F.F.B./A.C.F.B.RPMJIFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:, Jucelina Freitas Ribeiro Def.Pública - OAB:Def. 

Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público.Sem custas e sem 

honorários por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248038 Nr: 7767-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFD, MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, JOÃO 

MARCOS FAIAD - OAB:8500, Tânia Regina Ignotti Faiad - OAB:5931

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado, sobre a certidão do oficial de justiça 

juntada nos autos.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009390-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Numero do Processo: 1009390-95.2017.8.11.0002. VISTOS 

etc. W. M. J., representado por sua genitora ADRIANA MARTINS, 

qualificada, através de Advogado, formulou o presente pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL, aduzindo, em síntese, o que segue. Inicialmente 

requereu os benefícios da AJG e a prioridade na tramitação do processo. 

Acerca dos fatos, aduziu que é genitora do menor W. M. J., nascido 

17/08/2004. O adolescente é acometido de paralisia degenerativa 

incapacitante, conforme laudo médico encartado aos autos, sendo 

totalmente dependente de sua genitora, desde a alimentação, banho, 

trocas de roupas e todos os demais atos da vivência diária. O filho 

necessita de acompanhamento especial e por isso está inserido no 

Programa de Serviço e Atenção Domiciliar – SAD – da Unimed Cuiabá, 

onde são dispensados, por parte da Unimed, toda a atenção e cuidados 

necessários para o seu regular desenvolvimento. A incapacidade do 

infante pode ser constatada visualmente, além do laudo anexo, e, ainda, 

pela foto acostada nos autos onde o mostra em sua cadeira de uso diário. 

Em razão dessa condição de saúde, a genitora do menor, ora Requerente, 

necessita de um carro compatível com as necessidades diárias do filho 

W., onde caiba uma cadeira especial, bem como porta-malas de grande 

porte, capaz de carregar a sua cadeira especial de uso diário. Conforme 

foto acostada nos autos há a necessidade de um espaço adequado entre 

os bancos dianteiro e traseiro, de modo que haja maior tranquilidade, 

conforto e segurança no transporte do menor W., que necessita ir a 

consultas médicas, fisioterapêuticas e passeios esporádicos. Visando dar 

essa condição ao filho, a genitora procurou pela Secretaria da Receita 

Federal e obteve isenção no pagamento do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, para aquisição de automóveis para utilização no 

transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras 

de deficiência física, conforme norma insculpida no inciso IV do artigo 1º 

da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Conseguiu a liberação de crédito 

para financiamento do veículo e adquiriu, em nome filho, o veículo Marca 

Citroen, Modelo Aircross, Branco, ano/modelo 2017/2018, Chassi n. 

935SUNFN1JB517414, RENAVAM 161742, número do motor 

10DGAB0009323, conforme nota fiscal anexa. Acontece que não foi 

possível o registro da alienação do veículo junto ao Departamento Estadual 

de Trânsito – DETRAN/MT, sob a alegação de que necessita de 

autorização judicial para tanto. Ademais, conforme orientação verbal 

repassada pelo departamento jurídico do Detran/MT, esta autorização 

deverá ser específica, devendo constar expressamente que a Requerente 

está autorizada a contrair dívidas em nome do filho menor, W. M. J., 

podendo inclusive alienar o veículo adquirido. Assim sendo, requereu a 

expedição de Alvará Judicial para contrair dívida em nome do filho menor, 

W. M. J., com o fim único e específico de aquisição do veículo Marca 

Citroen, Modelo Aircross, Branco, ano/modelo 2017/2018, Chassi n. 

935SUNFN1JB517414, RENAVAM 161742, número do motor 

10DGAB0009323, e proceder sua alienação junto ao Departamento 

Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, bem ainda os benefícios da AJG. A 

petição inicial foi instruída com procuração e documentos (Ids. 11183866 a 

11183884). A AJG foi deferida no Id. 11193923. O Ministério Público, 

instado a se manifestar, pugnou preliminarmente, pela intimação da 

representante do menor para que proceda a regularização do polo ativo 

da ação, e traga aos autos a concordância do genitor do menor quanto o 

pedido inicial ou informe a impossibilidade, postulando, neste caso, o 

suprimento devido; ou, após ou caso de ser diverso o entendimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 484 de 554



Juízo, no mérito, desde já, manifesta-se o Ministério Público 

favoravelmente ao pedido alvará, eis que justificada a necessidade, nos 

termos do art. 1691 do Código Civil, salvo se o genitor se manifestar 

contrariamente, caso em que, o Ministério Público requer nova vista (Id. 

11226328). Manifestação da parte autora no Id. 11246141, pugnando pela 

regularização do pólo ativo da ação, para fazer constar o infante W. M. J., 

representado por sua genitora Adriana Martins, bem ainda pugnando pela 

juntada de concordância do genitor do infante com o presente pedido de 

alvará. Encartou os documentos constantes dos Ids. 11246141 e 

11246142. Juntada de petição recebida durante o recesso judiciário pela 

Secretaria plantonista e da decisão do Juiz da 3ª Vara Cível desta 

Comarca (Ids. 11292946 e 11292963). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido de Alvará Judicial visa à concessão de autorização 

para aquisição do veículo Marca Citroen, Modelo Aircross, Branco, 

ano/modelo 2017/2018, Chassi nº. 935SUNFN1JB517414, RENAVAM 

161742, número do motor 10DGAB0009323 e alienação junto ao 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, em nome do filho menor 

de idade e incapaz, W. M. J. O pedido constante da inicial é procedente. A 

respeito do tema, dispõe o art. 1.691, do Código Civil: Art. 1.691. Não 

podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem 

contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples 

administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, 

mediante prévia autorização do juiz. Vê-se, portanto, que tudo que diz 

respeito ao menor de idade ou incapaz requer cuidados especiais, com 

vistas a evitar, o quanto possível, qualquer prejuízo ao infante. Na 

hipótese dos autos a pretensão é a concessão de autorização para 

aquisição de veículo e alienação junto ao Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN/MT, em nome do filho menor de idade e incapaz, W. M. 

J. O veículo já foi adquirido em nome do infante com o desconto concedido 

pela Receita Federal. O automóvel foi comprado para o transporte do 

menor, eis que necessita ir a consultas médicas, fisioterapêuticas, e 

passeios esporádicos, onde a genitora busca tirar o filho do ambiente 

fechado de casa e levá-lo para passear. O genitor do infante manifestou 

concordância com o pedido formulado na inicial. O Ministério Público da 

mesma forma não se opôs ao acolhimento do pedido constante da inicial. 

Assim sendo, restando evidenciando que a aquisição do veículo será de 

utilidade para o infante, ou seja, se reverterá em seu benefício, não há 

óbice ao acolhimento do pedido. De rigor, pois, o acolhimento do pedido 

inicial. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 1.691, do CC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e determino a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL para que a genitora do infante, Sra. ADRIANA MARTINS, contraía 

dívida em nome do filho para aquisição do veículo Marca Citroen, Modelo 

A i rc ross ,  Branco ,  ano /mode lo  2017 /2018 ,  Chass i  n º . 

935SUNFN1JB517414, RENAVAM 161742, número do motor 

10DGAB0009323, autorizando, ainda, alienação junto ao Departamento 

Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, também em nome do filho menor de 

idade e portador de deficiência, W. M. J. P. R. I. Expeça-se ALVARÁ. 

Isento de custas. Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 30 de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007084-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. P. V. (REQUERENTE)

A. M. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CHAVES DE MOURA OAB - MT14879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1007084-56.2017.8.11.0002. VISTOS etc. APARECIDO DE PAULA VIANA 

e ÂNGELA MARIA DE MATOS SILVA VIANA, qualificados, ajuizaram 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o que segue. 

Casaram-se em data de 28/12/2013, sob o regime da comunhão parcial de 

bens. O casal não possui filhos. Não há bens a partilhar. As partes 

dispensam alimentos entre si. O cônjuge virago voltará a usar seu nome 

de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. A petição inicial foi 

instruída com procuração e documentos - id. 9820233 e 9820265. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas processuais, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC), anotando-se que a autora voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja Ângela Maria de Matos Silva (id. 9820265 – pág. 1). Em seguida, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 

de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001025-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MENDES FELISMINO OAB - 034.331.931-42 (REPRESENTANTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001025-52.2017.8.11.0002. VISTOS 

etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 9430613), no 

tocante aos alimentos e guarda compartilhada à filha menor de idade. O 

genitor arcará também com 50% das despesas médicas, medicamentos e 

material escolar, desde que não fornecidos pela rede pública de saúde e 

educação, mediante comprovação com receita médica, bem ainda 50% do 

plano de saúde. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG ao requerido (Id. 9430613). Lavre-se o termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Intime-se o genitor, pessoalmente, 

para aderir um plano de saúde em favor da infante, sob pena da mãe o 

fazer - se assim preferir - e ser determinado o desconto do valor 

correspondente à metade em sua folha de pagamento. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001025-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MENDES FELISMINO OAB - 034.331.931-42 (REPRESENTANTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 
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SENTENÇA Numero do Processo: 1001025-52.2017.8.11.0002. VISTOS 

etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 9430613), no 

tocante aos alimentos e guarda compartilhada à filha menor de idade. O 

genitor arcará também com 50% das despesas médicas, medicamentos e 

material escolar, desde que não fornecidos pela rede pública de saúde e 

educação, mediante comprovação com receita médica, bem ainda 50% do 

plano de saúde. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG ao requerido (Id. 9430613). Lavre-se o termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Intime-se o genitor, pessoalmente, 

para aderir um plano de saúde em favor da infante, sob pena da mãe o 

fazer - se assim preferir - e ser determinado o desconto do valor 

correspondente à metade em sua folha de pagamento. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. L. (REQUERIDO)

A. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

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. 

1000654-54.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. A filiação está 

comprovada nos autos. Por lei o poder familiar deve ser exercido pelos 

genitores. Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que há Ação de 

Guarda – processo nº 1641-10.2018.811.0002 - código: 525377 – 

envolvendo a autora, uma das requeridas e a filha da autora, A. B. O filho 

J. P. já vive na companhia e sob a guarda da mãe, na cidade de 

Indaiatuba/SP e sua guarda não está sendo discutida no processo acima 

referido, de modo que não há razão para que a mãe não tenha acesso ao 

mesmo ou que este não possa retornar na companhia da mãe para onde 

residem. A filha ficou sob a guarda paterna, nesta cidade. Em virtude do 

óbito do pai, a "tia" - as aspas decorrem do fato do parentesco não ser 

legal, mas de afetividade -, pretende que a "sobrinha" permaneça sob 

seus cuidados. Independente da solução que se dê ao caso, não há razão 

para que a mãe não tenha contato com os filhos ou tenha os mesmos em 

sua companhia enquanto estiver nesta cidade. Em momentos como o que 

se verifica nos autos, de óbito de um ente querido, as emoções afloram e 

podem turvar a visão das pessoas. Quem sempre foi vista com bom olhos, 

passa a representar uma ameaça de um momento para outro, sem razão, 

a não ser a emoção exacerbada. Assim, até a audiência e até que se 

decida o que está em discussão nos autos, a autora não poderá levar a 

filha para onde reside. Pode, em princípio, levar o filho, mas não é demais 

que o adolescente fique na cidade, em sua companhia e dos parentes 

paternos, até a data da audiência ou o dia seguinte a esta, mesmo porque 

fará companhia à irmã. De todo modo é uma opção, já que a guarda do 

adolescente não está sendo discutida no processo acima referido e é 

exercida pela mãe. Mantenho, pois, a audiência designada para semana 

que vem e determino que a mãe terá os filhos (caso o adolescente 

continue nesta cidade), em sua companhia, nos dias a seguir assinalados. 

Antes, todavia, deverá informar nos autos onde está hospedada. A mãe 

poderá buscar a filha - ou os filhos -, na sexta-feira, 02/02/2018, às 09 

horas, devendo deixá-la (ou deixá-los) na casa das requeridas na 

segunda, dia 05/02/2018, no mesmo horário. No dia 08/02, a adolescente 

deverá comparecer à audiência. Reforço, com muito respeito, que a perda 

de um filho, irmão e pai não deve causar mais danos que àqueles que 

normalmente já provocam, ainda mais em se tratando de morte repentina, 

como se verificou no caso concreto. Assim, os envolvidos devem agir 

com cautela, sem comportamentos açodados que poderão causar maior 

prejuízo emocionais a todos. De todo o exposto, concluo por determinar: a) 

que a mãe informe onde poderá ser localizada nesta cidade; b) que os 

filhos, ambos, possam permanecer na companhia dos parentes paternos 

até o dia 02/02; c) informado onde a autora poderá ser localizada, esta 

deverá buscar os filhos no dia 02/02/2018 (sexta-feira), às 09 horas e os 

parentes paternos, da mesma, DEVERÃO entregar os filhos à mãe, sob 

pena de busca e apreensão, medida odiosa, que deve ser repelida a todo 

custo pelo mal que causa às pessoas que estão em desenvolvimento, 

devendo, a mãe, deixar a filha ou os filhos - como já exposto acima -, na 

casa da parte ré, na segunda-feira, 05/02/2018, no mesmo horário (9h). 

Havendo interesse e acordo entre as Advogadas das partes, que deve 

ser informado nos autos, a audiência poderá ser antecipada para o dia 

06/02/2018, 14h e 20m, eis que a audiência anteriormente prevista para 

esse horário foi excluída da pauta. Intimem-se todos, inclusive o Ministério 

Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. L. (REQUERIDO)

A. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

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. 

1000654-54.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. A filiação está 

comprovada nos autos. Por lei o poder familiar deve ser exercido pelos 

genitores. Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que há Ação de 

Guarda – processo nº 1641-10.2018.811.0002 - código: 525377 – 

envolvendo a autora, uma das requeridas e a filha da autora, A. B. O filho 

J. P. já vive na companhia e sob a guarda da mãe, na cidade de 

Indaiatuba/SP e sua guarda não está sendo discutida no processo acima 

referido, de modo que não há razão para que a mãe não tenha acesso ao 

mesmo ou que este não possa retornar na companhia da mãe para onde 

residem. A filha ficou sob a guarda paterna, nesta cidade. Em virtude do 

óbito do pai, a "tia" - as aspas decorrem do fato do parentesco não ser 

legal, mas de afetividade -, pretende que a "sobrinha" permaneça sob 

seus cuidados. Independente da solução que se dê ao caso, não há razão 

para que a mãe não tenha contato com os filhos ou tenha os mesmos em 

sua companhia enquanto estiver nesta cidade. Em momentos como o que 

se verifica nos autos, de óbito de um ente querido, as emoções afloram e 

podem turvar a visão das pessoas. Quem sempre foi vista com bom olhos, 

passa a representar uma ameaça de um momento para outro, sem razão, 

a não ser a emoção exacerbada. Assim, até a audiência e até que se 

decida o que está em discussão nos autos, a autora não poderá levar a 

filha para onde reside. Pode, em princípio, levar o filho, mas não é demais 

que o adolescente fique na cidade, em sua companhia e dos parentes 

paternos, até a data da audiência ou o dia seguinte a esta, mesmo porque 

fará companhia à irmã. De todo modo é uma opção, já que a guarda do 

adolescente não está sendo discutida no processo acima referido e é 

exercida pela mãe. Mantenho, pois, a audiência designada para semana 

que vem e determino que a mãe terá os filhos (caso o adolescente 

continue nesta cidade), em sua companhia, nos dias a seguir assinalados. 

Antes, todavia, deverá informar nos autos onde está hospedada. A mãe 

poderá buscar a filha - ou os filhos -, na sexta-feira, 02/02/2018, às 09 

horas, devendo deixá-la (ou deixá-los) na casa das requeridas na 

segunda, dia 05/02/2018, no mesmo horário. No dia 08/02, a adolescente 

deverá comparecer à audiência. Reforço, com muito respeito, que a perda 

de um filho, irmão e pai não deve causar mais danos que àqueles que 

normalmente já provocam, ainda mais em se tratando de morte repentina, 

como se verificou no caso concreto. Assim, os envolvidos devem agir 

com cautela, sem comportamentos açodados que poderão causar maior 

prejuízo emocionais a todos. De todo o exposto, concluo por determinar: a) 

que a mãe informe onde poderá ser localizada nesta cidade; b) que os 

filhos, ambos, possam permanecer na companhia dos parentes paternos 

até o dia 02/02; c) informado onde a autora poderá ser localizada, esta 

deverá buscar os filhos no dia 02/02/2018 (sexta-feira), às 09 horas e os 
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parentes paternos, da mesma, DEVERÃO entregar os filhos à mãe, sob 

pena de busca e apreensão, medida odiosa, que deve ser repelida a todo 

custo pelo mal que causa às pessoas que estão em desenvolvimento, 

devendo, a mãe, deixar a filha ou os filhos - como já exposto acima -, na 

casa da parte ré, na segunda-feira, 05/02/2018, no mesmo horário (9h). 

Havendo interesse e acordo entre as Advogadas das partes, que deve 

ser informado nos autos, a audiência poderá ser antecipada para o dia 

06/02/2018, 14h e 20m, eis que a audiência anteriormente prevista para 

esse horário foi excluída da pauta. Intimem-se todos, inclusive o Ministério 

Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005687-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. (AUTOR)

W. N. F. (AUTOR)

P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1005687-93.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 7389944), no tocante aos 

alimentos, guarda compartilhada e despesas extraordinárias aos filhos 

menores de idade. O genitor arcará com 50% das despesas com material 

escolar, medicamentos e tratamento odontológico, desde que não 

fornecidos pela rede pública de saúde e educação, mediante 

comprovação com receita médica. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 

empregador do requerido para que proceda ao desconto em sua folha de 

pagamento da pensão alimentícia, abatidos os descontos legais, 

observando-se ainda o que foi acordado entre as partes, em audiência. P. 

R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 7389944). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005687-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. (AUTOR)

W. N. F. (AUTOR)

P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1005687-93.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 7389944), no tocante aos 

alimentos, guarda compartilhada e despesas extraordinárias aos filhos 

menores de idade. O genitor arcará com 50% das despesas com material 

escolar, medicamentos e tratamento odontológico, desde que não 

fornecidos pela rede pública de saúde e educação, mediante 

comprovação com receita médica. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 

empregador do requerido para que proceda ao desconto em sua folha de 

pagamento da pensão alimentícia, abatidos os descontos legais, 

observando-se ainda o que foi acordado entre as partes, em audiência. P. 

R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 7389944). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001536-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. D. S. C. S. (AUTOR)

C. B. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1001536-50.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 10037378), no tocante aos 

alimentos e guarda compartilhada a filha menor de idade. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao 

requerido (Id. 10037378). Lavre-se o termo de guarda em favor dos 

genitores. Após a intimação das partes, por seus patronos, proceda-se a 

conclusão para análise do pedido de cumprimento de sentença pelo rito da 

coerção (Id. 11470114). Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de Janeiro de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001385-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. X. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

C. A. M. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Numero do 

Processo: 1001385-21.2016.8.11.0002 VISTOS etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo 

realizado entre as partes (Id. 4141213), no tocante aos alimentos, guarda 

e direito de convivência ao filho menor de idade. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 4141213). 

Lavre-se o termo de guarda em favor da genitora. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 25 de Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005782-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEI CANDIDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Numero do Processo: 1005782-26.2016.8.11.0002. VISTOS 

etc. Considerando que a execução foi admitida somente em relação aos 

três últimos meses anteriores ao ajuizamento da ação, importante que seja 

esclarecido se o acordo refere-se a TODOS os meses cobrados nos 

autos, até DEZEMBRO/2017, e, em caso negativo, a que período diz 

respeito. Mais. A compreensão da transação entre as partes, no que 

tange ao pagamento de Janeiro/2018 em diante - necessária para 

posterior execução do acordo, se for o caso -, é no sentido de que além 

da pensão mensal, o pai pagará mais uma pensão a cada semestre, 

totalizando 14 pagamentos anuais, todos no dia 10 de cada mês, dois no 

meses de Janeiro e dois nos meses de Julho de cada ano. Intimem-se para 

manifestação, através das Advogadas das partes. Com esta, vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de 

Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005782-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEI CANDIDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Numero do Processo: 1005782-26.2016.8.11.0002. VISTOS 

etc. Considerando que a execução foi admitida somente em relação aos 

três últimos meses anteriores ao ajuizamento da ação, importante que seja 

esclarecido se o acordo refere-se a TODOS os meses cobrados nos 

autos, até DEZEMBRO/2017, e, em caso negativo, a que período diz 

respeito. Mais. A compreensão da transação entre as partes, no que 

tange ao pagamento de Janeiro/2018 em diante - necessária para 

posterior execução do acordo, se for o caso -, é no sentido de que além 

da pensão mensal, o pai pagará mais uma pensão a cada semestre, 

totalizando 14 pagamentos anuais, todos no dia 10 de cada mês, dois no 

meses de Janeiro e dois nos meses de Julho de cada ano. Intimem-se para 

manifestação, através das Advogadas das partes. Com esta, vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de 

Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 333774 Nr: 2333-48.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, FAUSB - FACULDADES INTEGRADAS 

DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:

 SENTENÃ: "(...)DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 1.583, § 2º, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para o fim de deferir 

a guarda do adolescente I. C. C. dos S. ao genitor, JOSIEL DOMINGOS 

DOS SANTOS. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 

(trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, em favor da Defensoria 

Pública. P. R. I. Lavre-se o termo de guarda em favor do autor. Após o 

trânsito em julgado, lavrado e assinado o termo de guarda, arquive-se o 

feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 327520 Nr: 23842-69.2013.811.0002

 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: ISTANIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT 3541-B

 FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de Ação Anulatória de Sentença que 

homologou o acordo entre as partes nos autos da ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável.O autor, em audiência de 

conciliação naquela demanda deixou todos os bens adquiridos na 

constância da união estável para a requerida. Entretanto, pugna pela 

anulação da decisão que homologou o referido acordo, alegando ter 

incorrido em vício de vontade por erro substancial provocado pela ré.Os 

presentes autos possuem caráter acessório da ação de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável (processo nº 20848-39.2011.811.0002, 

código 277306) homologado no Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Várzea Grande/MT.Entende o Superior Tribunal de 

Justiça:1. A ação anulatória de sentença homologatória de acordo, 

prevista no artigo 486 da Lei Adjetiva, possui nexo etiológico com a ação 

originária em que fora homologada a transação celebrada entre as 

partes.2. Nos termos do artigo 108 do Código de Processo Civil, "a ação 

acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal", 

regra que traduz hipótese de modificação de competência.3. A 

acessoriedade prevista no artigo 108 do Código de Processo Civil abrange 

a relação entre as duas demandas supramencionadas e legitima a 

prevenção do juízo homologante para apreciação da ação anulatória, 

tendo em vista as melhores condições do juízo de direito originário para 

apreciá-la. (STJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento 11 de 

Fevereiro de 2014, T4 - Quarta Turma). Disponível em: . Acesso em: 14 

Dez 2016 (...).Desta forma, reconheço a Incompetência do Juízo e remeto 

o  f e i t o  p a r a  o  J u í z o  q u e  j u l g o u  a  a ç ã o 

original.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Janeiro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443363 Nr: 8514-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMB, VB, SB, ASB, RB, ECPDC, AB, OLDS, LB, PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

A petição constante de fls. 57/58 está apócrifa.

Dessa forma, intime-se o Patrono para sanar a irregularidade, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Com a regularização, oficie-se ao Banco Itaú requisitando os extratos 

bancários da conta bancário do falecido, Agência nº. 1689, Conta nº. 

11490-6, da data de 23/07/2014 até a data do devido cumprimento.

Com o aporte dos extratos bancários nos autos, diga a Inventariante, por 

seu Advogado, devendo, ainda, apresentar as últimas declarações e 

plano de partilha.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 30 de Janeiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 445462 Nr: 9637-30.2016.811.0002

 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: KKCR, JDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x) Impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 525377 Nr: 1641-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSL, FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se para trazer aos autos os comprovantes de recolhimento das 

custas processuais.

Considero necessário, em virtude dos dados constantes dos autos, a 

oitiva dos envolvidos, inclusive a adolescente.

Designo audiência para tal fim para data de 08 de Fevereiro de 2018, às 

14 horas e 30 minutos.

Intime-se a parte autora, pela Advogada, para comparecer à audiência.

A requerida deve ser citada e intimada para que compareça a audiência, 

acompanhada de Defensor Público ou Advogado. Estando nesta cidade, 

deve ser indicado o local onde a mãe pode ser encontrada, de modo a 

possibilitar sua oitiva perante este Juízo.

A parte autora pode produzir prova testemunhal em audiência, eis que 

audiência de justificação, o mesmo não ocorrendo com a parte ré, eis que 

nesta fase a prova refere-se ao pedido liminar, apenas.

Observe-se a prerrogativa prevista no art. 212, § 2º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 30 de Janeiro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351706 Nr: 17103-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDA, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON VIEIRA DE ARRUDA, Cpf: 

54466237115, Rg: 08215828, Filiação: Anair Marques Vieira e Francisco 

Bispo de Arruda, data de nascimento: 01/09/1974, brasileiro(a), solteiro(a), 

mototaxista, Telefone 65.93309961. 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: HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência 

formulado às fls. 49/50, com o que não se opôs o Ministério Público (fls. 

52). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil.P. 

R. I.Isento de custas (fls. 18).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 25 de Julho 

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, 30 de janeiro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002373-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. P. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

A. L. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002373-08.2017.8.11.0002 AUTOR: MIGUEL SILVA PLACIDO DE JESUS 

RÉU: BENETH PLACIDO DE JESUS Vistos etc. Intimem-se a parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias (Artigos 319, II, e 320 do Código de 

Processo Civil), emenda a petição inicial, acostando aos autos, cópia da 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO do requerente, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumprida a determinação supracitada, concluso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002373-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. P. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

A. L. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1002373-08.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 12/7/2017 (Id8817700), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 6 de março de 2018, às 14:30horas. Várzea 

Grande/MT, 31 de janeiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 369818 Nr: 19324-02.2014.811.0002

 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: GWDOS, DDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Marcel Alexandre 

Lopes - OAB:6454, Sonia Maria Carvalho da Silva Pires - 

OAB:19339/E

 Certifico que cumprindo Decisão de 26/01/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 08/03/2018 às 15h:30min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 12 e seus procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos
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 Cod. Proc.: 387452 Nr: 3601-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa - OAB:13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Em que pese a decisão de fls. 57f/v ter deferido a guarda compartilhada 

aos litigantes, denota-se que até a presente data NÃO foi cumprida as 

determinações de fls. 26/27 e fl. 30, qual seja a realização do estudo 

psicossocial dos envolvidos, bem como a citação da requerida.

 É o relato. Decido.

Em face do que determina a Lei 13.058/14, DETERMINO a realização de 

estudo preliminar do caso, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo a equipe 

interprofissional do Juízo, verificar os fatos narrados na inicial, e ainda, 

colher informações acerca dos cuidados com as crianças, condições do 

requerente e da requerida, além da investigação junto à vizinhança e 

locais de trabalho.

Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 

13.105/2015, determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de 

Conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta, com as 

formalidades de praxe.

 §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado.

Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, com as advertências do 

artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, no endereço indicado 

à fl. 78.

 “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”.

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público.

Às providências.

Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2017

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 331177 Nr: 27466-29.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ANDRADE 

RODRIGUES - ESTAGIÁRIA - OAB:OAB/MT 18071-E, ALANNA TELES 

DA SILVA - ETSGIÁRIA - OAB:, ANA PAULA SANTOS HUHN - 

ESTAGIÁRIA - OAB:, Lizya S. Menna Barreto Ferreira - OAB:OABMT 

N° 7.329B, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 Certifico que cumprindo Decisão de 22/06/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 08/03/2018 às 16h:45min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 12 e seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 381084 Nr: 27547-41.2014.811.0002

 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: DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora rodrigues Marcantonio 

- OAB:15921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que cumprindo Decisão de 26/01/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 15/03/2018 às 14:00horas. Intimem-se as parte, e 

seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 432027 Nr: 2160-53.2016.811.0002

 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: IMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCOR, DCLR, LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Ex Positis, diante da doutrina e da jurisprudência, bem como por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a 

existência da união estável havida entre a requerente IZES MARQUES DE 

FIGUEIREDO e OZIAS RODRIGUES, por aproximadamente 04 (quatro) anos 

até a data do óbito (18/01/2014).Sem custas e honorários face à 

gratuidade deferida à fl. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 433640 Nr: 3187-71.2016.811.0002

 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: MJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13624/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Destarte, não vislumbrando qualquer irregularidade na manutenção da 

guarda de fato e de direito da criança com sua avó materna genitor, ou 

mesmo qualquer prejuízo à criança, observando que seus interesses 

foram resguardados, de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL pelo que determino que a guarda do NATHAN JULIO 

DANTAS CAROLINO seja exercida pela avó materna, a Sra. MARIA JOSÉ 

DANTAS e em relação a HYORRANNE RAFAELLY DANTAS CAROLINO 

denoto a evidente perda de objeto; pelo que DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e art. 485, VIII, ambos 

do CPC/2015.Sem custas, nem honorários advocatícios, em virtude da 

concessão da justiça gratuita (fl. 21).Ciência ao Ministério Público.Após o 

prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição.Expeça-se o necessário.Às providências.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 53525 Nr: 7540-48.2002.811.0002

 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: S. G. DA SILVA LIMA, REP. P/S/GEN ÃNGELA 

GONÇALVES DA SILVA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO ARI DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iracema Hatsue Nakaniwa Ortiz 

- OAB:10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALES - OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, com fulcro no art. 666 do CPC/2015 c/c a Lei 6.858/80, e nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido de fl. 

136/138 e, DETERMINO a Expedição do Alvará Judicial em nome de 

SAMARA GONÇALVES DA SILVA, para o levantamento dos valores 

depositados à fl. 126, INDEPENDENTE de inventário ou arrolamento, 

conforme permissão legal. Acaso necessário, desde já determino que seja 

oficiado a Conta Única do TJMT, para que proceda a transferência dos 

respectivos valores, vinculando-os a este feito e, em seguida, expeça-se 
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o competente alvará consoante os dados bancários informados no item ‘c’ 

da fl. 138.Sem custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade 

de justiça que ora concedo, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado e, 

procedida às expedições necessárias, arquive-se com as necessárias 

baixas e anotações.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 387452 Nr: 3601-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa - OAB:13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que cumprindo Decisão de 09/11/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 15/03/2018 às 14h:45min. Intimem-se as parte, e 

testemunhas de fls. 178 e seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 391933 Nr: 6505-96.2015.811.0002

 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: PAULO JOSÉ REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VINÍCIUS VALVEDE REGIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex Positis, diante da doutrina e da jurisprudência, bem como por tudo mais 

que dos autos consta, não havendo informação de bens a serem 

partilhados, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a existência 

da união estável havida entre o requerente PAULO JOSE REGIS e BRIANA 

MARIA VALVEDE pelo período de 2004 até a data do óbito 

(16/03/2014).Sem custas e honorários em razão da gratuidade de Justiça 

outrora deferida.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 394467 Nr: 8062-21.2015.811.0002

 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: RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil e declaro extinta a paternidade do 

requerente RENATO JINKINGS MOREIRA em relação ao requerido ISAAC 

ROCHA MOREIRA, determinando que se proceda à retificação do registro 

de nascimento do infante, excluindo-se o patronímico do pai e os nomes 

de seus ascendentes como avôs paternos.Assim sendo, expeça-se 

mandado de averbação para que no registro de nascimento do 

demandado (fl. 22), deixe de constar doravante o nome RENATO JINKINGS 

MOREIRA, bem como para que seja excluído o patronímico MOREIRA 

inclusive o nome dos avôs paternos, passando o requerido a se chamar 

ISAAC ROCHA. Isento de custas e honorários face à gratuidade de 

Justiça deferida à fl. 34. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

cumpridas as determinações supracitadas, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 407392 Nr: 15354-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDCO, JVDCO, MDCO, RDCO, MBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE DE OLIVEIRA SANTANA 

ZAMIAN - ESTAGIÁRIA - OAB:OAB/MT 19535/E, RONAN JACKSON 

COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Defiro a gratuidade de justiça, com escoro no art. 98 

do CPC/2015. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

MAYKON DE CAMPOS DE OLIVEIRA, RUDSON VICTOR DE CAMPOS DE 

OLIVEIRA, RAYSSA DE CAMPOS DE OLIVEIRA e JEFERSON VICTOR DE 

CAMPOS DE OLIVEIRA representados por sua genitora MARIA BENEDITA 

DE CAMPOS em face de MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA, pelo rito do 

art. 528 e ss do CPC/2015. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 319 do CPC/2015, 

para que adeque o pedido ao procedimento correto estabelecido em lei, 

indicando os meses que pretende executar pelo art. 528 do mesmo Códex, 

atualizando o cálculo do débito exequendo, bem como acoste aos autos 

cópia da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade dos infantes e 

cópia da sentença que homologou os alimentos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumprida a determinação supracitada, volva-me 

os autos conclusos.

Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 424704 Nr: 24459-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHVDS, RITA VENANCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEDROSO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CAVALCANTI 

DA SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 Certifico que cumprindo Decisão de 05/12/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 08/02/2018 às 16h:15min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 10 e seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 432963 Nr: 2754-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDMA, DRDMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON TOMÉ TREVISOL - 

OAB:19424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19242

 Compulsando-se os autos restou demonstrado que a petição de fls.50/51 

já foi assinada por seu subscritor; portanto, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, pela presente abro vistas à parte 

exequente (por meio de seu patrono, via DJE) para manifestar-se nos 

autos sobre a petição de fls. 50/51, requerendo o que entender de direito, 

bem como atualizar seu endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 435771 Nr: 4486-83.2016.811.0002

 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: CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Junior 
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(univag) - OAB:7099, Wagner Marcelo Marques de Brito - Estagiário 

- OAB:19.391/E

 Vistos etc.

Após detida análise dos autos e, face ao teor dos fatos alegados pela 

parte autora, entendo necessária uma maior dilação probatória no sentido 

de firmar o convencimento deste Juízo, no que diz respeito a exoneração 

da verba alimentar em desfavor da requerida.

Destarte, determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de 

Instrução e Julgamento de acordo com a disponibilidade de pauta deste 

Juízo, intimando-se às partes com as formalidades de praxe.

Consigno que cabe ao Advogado INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha 

(s) por ele arrolada (s), a teor do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao 

Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para o devido 

comparecimento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 76262 Nr: 8552-29.2004.811.0002

 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: EDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro pedido de fl. 190, pelo que suspendo o feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

 Contudo, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 1.238, 

estabelece que independerá de despacho o pedido formulado pelas partes 

para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, consoante o 

disposto a seguir, senão vejamos:

Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Decorrido o termo, intime-se o inventariante para comprovar o 

cumprimento da determinação de fl. 178f/v e, em seguida, certifique-se e 

concluso.

 Do contrário, desde já, determino a remessa destes autos ao arquivo, 

com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso a pedido dos 

interessados, assim que houver integral cumprimento da determinação 

constante no decisum de fl. 178f/v.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 212288 Nr: 7787-19.2008.811.0002

 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: EBDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo Decisão de 1/12/2017, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, pelo presente expediente intimo a parte autora (na 

pessoa de seu advogado) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos quanto ao integral cumprimento da decisão contida à fl. 84, bem 

como do parecer ministerial de fl. 89, sob pena de extinção do processo 

(artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 411656 Nr: 17561-29.2015.811.0002

 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: SLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO P. BASSAN 

- OAB:18.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de abertura de Inventário proposto por SIRLENE 

LEMES DE MORAES, tendo em vista o falecimento de seu cônjuge 

MARCOS ANTONIO DA SILVA.

A inicial foi recebida à fl. 27f/v, nomeando a requerente como inventariante 

e determinando a apresentação das primeiras declarações no prazo de 20 

(vinte) dias, citando-se a Fazenda Pública e notificando-se o Ministério 

Público.

A parte autora comparece aos autos à fl. 30 para informar que o de cujus 

não deixou bens móveis ou imóveis a serem partilhados, somente direitos 

trabalhistas junto a Polícia Militar, bem como valores depositados junto ao 

Banco do Brasil S.A.

A PGE manifestou-se à fl. 39 pelo encaminhamento de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis, bem como ao Detran/MT, requisitando-lhes 

informações acerca da existência de bens em nome do extinto.

O Ministério Público manifestou pelo deferimento das diligência solicitadas 

pela PGE/MT (fl. 45).

Decisum de fl. 46f/v, acolheu a manifestação ministerial, determinando o 

levantamento das informações requeridas à fl. 45, bem como a intimação 

da inventariante para que acostasse aos autos as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Estadual e Municipal.

Os documentos de fl. 49 e 69/80 demonstram que não há bens a serem 

partilhados, restando tão somente os valores depositados junto ao banco 

do Brasil S.A.

Em petição de fls. 149/151 a inventariante comparece aos autos 

requisitando a expedição de ofício à Diretoria de Gestão de Pessoas da 

Polícia Militar/MT, requisitando informações concernente a existência de 

valores a serem recebidos em favor do de cujus, provenientes de férias e 

licença prêmio, bem como seja certificado o cumprimento das diligências 

determinadas à fl. 86.

É o que merecia relato. Fundamento e decido.

Após detida análise dos autos, nota-se que a abertura de inventário na 

modalidade proposta é totalmente descabida, uma vez que o falecido não 

deixou bens a inventariar.

 Concernente ao levantamento dos valores depositados junto a instituição 

financeira, assim como as verbas trabalhistas deixadas pelo de cujus, é 

preciso salientar que, estes podem ser reivindicados nos termos da Lei 

6.858/80, que em seu art. 1º dispõe que:

 Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do fundo de garantia do tempo de 

serviço e do fundo de participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a previdência social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (grifei e negritei).

 Embora se trate de questão debatida jurisprudencialmente, cito a decisão 

do Tribunal de Justiça que referenda o entendimento ora colocado:

 Apelação Cível. Inexistência de bens a partilhar, exceto direitos 

patrimoniais de uma reclamatória trabalhista. Desnecessidade de 

inventário. a habilitação incidente causa mortis dos dependentes 

registrados perante a previdência ou dos herdeiros pela lei civil pode 

processar-se, independentemente de inventário, nos autos da ação 

trabalhista, na forma do art. 1.060 do CPC. Inexistindo outros bens a 

partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma reclamatória trabalhista, 

somente se faz necessário o inventário em caso de controvérsia sobre os 

herdeiros necessários ou sobre a forma de partilha. Recurso improvido. 

(Apelação Cível Nº 70019458124, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 14/06/ 2007).

 Deste modo, NÃO se admite a abertura de inventário para o recebimento 
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de verbas trabalhistas ou levantamento de valores depositados em conta 

bancária, na forma pretendida na presente demanda.

Com essas considerações, CHAMO o FETIO À ORDEM e determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

adequando-a aos estritos limites legais exigidos em nosso ordenamento 

jurídico, sob pena de indeferimento nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Decorrido o termo, certifique-se e concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 430200 Nr: 937-65.2016.811.0002

 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: BSDS, BVSDS, ERDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que cumprindo Decisão de 09/11/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 15/03/2018 às 15h:30min. Intimem-se as parte e 

seus procuradores.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006170-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006115-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE FONSECA DE ARAUJO (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, impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006115-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE FONSECA DE ARAUJO (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, 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: 1005925-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como, 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: 1005925-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como, 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: 1006069-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como, 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: 1006069-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como, impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006109-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAMPOS TABORDA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como, impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006109-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAMPOS TABORDA (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, impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005609-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO MARQUES FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTUNES REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001985-42.2016.8.11.0002 AUTOR: LUCAS ANTUNES REZENDE RÉU: 

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME Vistos... 

Não verificando de plano a possibilidade de julgamento antecipado, na 

forma do art. 355, II do CPC, encontra-se o feito na fase do art. 357 do 

CPC. Outrossim, levando em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar e pela 

economia e celeridade processuais, passo ao saneamento do feito, na 

forma prevista no art. 357, § 3o, do CPC. Desde já, fixo os pontos 

controvertidos de que a prova deverá versar sobre legalidade da 

cobrança da dívida. No mais, não havendo matéria de ordem pública que 

mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas 

e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. Intimadas as partes para 

apresentarem às provas, ambas manifestaram interesse na oitiva de 

testemunhas, o que desde já defiro. Consigno ainda, que este juízo ouvirá 

de ofício o depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante disso, designo 

audiência de instrução e julgamento para 13/03/2018, às 15:00 horas. 

Consigno que, as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de 

testemunhas, sob pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo 

(CPC, art. 357, § 4º). Ainda no impulso, determino a intimação da parte 

requerida, para manifestar-se quanto à impugnação e os documentos 

apresentados pelo autor no prazo lei. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339063 Nr: 7187-85.2014.811.0002

 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: KEYLLA PANIAGO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINÍCIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora para apresentar as contra 

razões da apelação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294323 Nr: 14419-22.2012.811.0002

 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: KELY CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Processo nº 14419-22/2012 (Cód. 294323)

Vistos...

Manifeste-se a devedora quanto ao requerimento de fls. 150/151 e 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393621 Nr: 7566-89.2015.811.0002

 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: MARCINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 Processo n.º 7566-89/2015 (Cód. 393621)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo autor, argumentando a 

contradição na r. sentença no tocante à atualização da verba indenizatória 

por entender que os juros moratórios devem fluir do evento danoso e a 

correção monetária desde o arbitramento.

Com razão o autor.

Ao proferir sentença determinei que a atualização do débito fosse feita 

com juros de 1% desde a citação e a correção monetária pelo INPC desde 

o arbitramento.

Todavia, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, uma vez 

reconhecida a inexistência de negócio entre as partes, os juros, por força 

da Súmula n.º 54, do Superior Tribunal de Justiça , são devidos desde o 

evento danos.

Relativamente à correção monetária, dispus na sentença que a aplicação 

do índice deveria dar-se desde a fixação, em consonância com a Súmula 

n.° 362, desmerecendo acolhimento da tese do autor nesse aspecto.

Entendo a tese lançada pela ré deve enfrentar recurso próprio, pois além 

de representar efeito infringente, proferida sentença nos autos o juízo 

prestou seu múnus.

Diante disso, ACOLHO em parte os Embargos Declaratórios de fls. 85/86 

para determinar que os juros sejam contados no patamar de 1% ao mês a 
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partir do evento danoso, mantendo, no mais, a r. sentença em seus 

demais termos.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370559 Nr: 19852-36.2014.811.0002

 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: VALDEVINO JOSE DA SILVA, MARIA SABINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI KASBURG DA SILVA, MARCOS CEZAR 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERENITA COSTA SOARES - 

OAB:9783/MT, ERIKA SOARES GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 22.575-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575/MT, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:OAB/MT 19.370

 Para tanto, caberá à corré Cledi que não há vício na procuração pública 

que os autores alegam não ter outorgado ao corréu Marcos Cezar 

Cordeiro, assim como, que a venda realizada operou-se de forma regular 

e com a aquiescência dos autores, considerando a informação de fls. 

23..Já rejeitada a Exceção de Incompetência que também foi arguida em 

incidente processual, deixo de analisar a mesma preliminar arguida em 

sede de contestaçãoInferido o pedido de prova pericial por ter sido 

apresentado de forma genérica, além do que, os autores afirmam não ter 

outorgado escritura pública que autorizasse o corréu Marcos Cezar 

Cordeiro a vender a área, podendo a corré produzir a prova que requer 

por outros meios.Defiro, outrossim, a procuração de prova oral, ao que 

designo audiência de instrução e julgamento para 22/03/2018, às 

17:00h.Intimem as partes, seus procuradores e testemunhas da ré, desde 

que arroladas no prazo de lei. Fica a ré advertida que também será tomado 

seu depoimento pessoal como prova do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325593 Nr: 21970-19.2013.811.0002

 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: MICHELE GIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407

 Processo nº 21970-19/2013 (Cód. 325593)

Vistos...

Com razão a Sra. Gestora às fls. 149, visto que a decisão lançada no 

sistema Apolo em 03.08.2017 difere completamente do despacho de fls. 

143, o que evidencia o erro no lançamento, inclusive, por ter sido indicado 

processo distinto.

Assim, corrijo o erro para excluir dos andamentos do sistema Apolo tal 

despacho. Ainda, a fim de dar publicidade às partes do comando de fls. 

143, transcrevo-o na íntegra e determino a intimação das partes para 

conhecimento e providências:

“Vistos...

Diante da concordância da autora quanto ao valor depositado, expeça-se 

alvará de levantamento do respectivo valor.

Sem prejuízo, à ré para comprovar o pagamento das custas processuais, 

sob pena de anotação da pendência à margem da distribuição.

Feito isso, arquivem-se com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2017.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393421 Nr: 7446-46.2015.811.0002

 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: JOEDIL GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Processo n.º 7446-46/2015. (Cód. 393421)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DECORRENTE DO SEGURO DPVAT 

proposta por JOEDIL GONÇALVES NTO em desfavor de Itaú Seguros S/A.

Da análise dos autos, verifico que o autor informa a existência de outra 

ação tramitando na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá com as mesmas 

partes e pedidos e causa de pedir, requerendo a extinção do processo.

Intimado o réu para manifestar-se, este requereu a extinção do feito em 

virtude da existência de litispendência.

Assim, existindo, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa 

de pedir e pedidos, o reconhecimento da litispendência é medida que se 

impõe, sob pena de causar insegurança jurídica.

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e JULGO ESTE 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, V, do CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 23 DE JANEIRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385607 Nr: 2399-91.2015.811.0002

 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: ROBERTO EMÍLIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE KELLY NUNES DE MELO - 

OAB:13624-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Processo n.º 2399-91/2015 (Cód. 385607)

Vistos...

Diante da desistência da prova pericial, designo audiência de instrução e 

julgamento para 22/03/2018, às 15:00h, oportunidade em que também 

tomarei o depoimento pessoal do autor e de preposto da ré, desde que 

tenha conhecimento sobre os fatos.

Intimem as partes, seus procuradores e testemunhas, desde que 

arroladas no prazo de lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 433798 Nr: 3293-33.2016.811.0002

 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: MATHEUS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:

 Processo n° 3293-33/2016 (Cód. 433798)

Vistos...

Intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) adequar o pedido de fls. 

53, considerando que a verba a ser executada refere-se aos honorários 

sucumbenciais, que por força do art. 23, do EOAB, pertencem 

exclusivamente ao advogado, e não à parte.

No mesmo prazo deverá adequar os pedidos ao rito processual cabível, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405526 Nr: 14241-68.2015.811.0002

 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): DÉBORA MIRIAN DA COSTA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026/MT

 Processo n.º 14241-68/2015 (Cód. 405526)

Vistos...

Ofertada contestação a ré denuncia à lide a empresa Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., que edificou o empreendimento 

onde adquiriu o imóvel, alegando que até o momento não recebeu as 

chaves da unidade residencial, sendo a construtora, assim, responsável 

pelo pagamento dos condomínios cobrados nesta ação.

Ainda que o feito tenha iniciado pelo Procedimento Sumário do Código de 

Processo Civil de 1973, com o advento do novo CPC excluiu-se tal 

procedimento, instituindo-se o rito comum, o qual deve nortear o processo, 

inclusive, já foi realizada audiência nesse aspecto.

Diante da séria informação da ré de que quando da propositura da ação 

ainda não havia recebido as chaves, nos termos do art. 125, I, do NCPC, 

por extensão, defiro a denunciação da lide da Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a citação da empresa 

denunciada (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua defesa, devendo 

ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC.

Apresentada contestação pela denunciada, à parte autora para impugnar 

no prazo de dez dias e conclusos, em seguida, para julgamento 

antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347025 Nr: 13454-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.S. COMERCIO DE VEÍCULOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:MT 8777, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Processo n.º 13454-73/2014 (Cód. 347025)

Vistos...

Em fase da rejeição do pedido de justiça gratuita e recolhimento das 

custas, alterem-se os dados do processo para constar que se trata de 

processo “com custas”.

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto aos danos morais que a autora 

alega ter sofrido com a apreensão indevida do veículo Ford Fusion, placas 

NKI-6921, bem como, que os prejuízos materiais inerentes ao conserto da 

pintura e conserto do condicionador de ar do automóvel ocorreram por 

ocasião da apreensão ou enquanto o bem esteve sob os cuidados do réu.

Para tanto, caberá à autora a prova desses fatos.

Defiro as provas da autora e designo audiência de instrução e julgamento 

para 22/03/2018, às 16:00h, oportunidade em que também tomarei o 

depoimento do representante legal da autora como prova do juízo.

Intimem as partes, seus procuradores e testemunhas da autora, já 

arroladas às fls. 151.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432973 Nr: 2761-59.2016.811.0002

 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: LGRDS, ANTONIO PRADO ROMÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 253950 Nr: 12708-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAFA CONFECÇÕES E MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE CARVALHO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:67.824/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:5038/MT, LUCIANO ALVES/UNIC - OAB:8882

 Processo n.º 12708-50/2010 (Cód. 253950)

Vistos...

À credora para manifestar-se sobre a petição retro, bem como, requerer o 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384864 Nr: 1958-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOVELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Processo n.° 1958-13/2015 (Cód. 384864)

Vistos...

Já decorrido o prazo solicitado às fls. 147, intime-se o réu para exibir o 

documento respectivo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de novembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445480 Nr: 9654-66.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO SOUSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 9654-66/2016. (Cód. 445480).Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicialDOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução.DESSA FORMA, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz 

Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço 

na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 

78.125-620, fones (65) 9997-6578 e 3682-6307,  emai l : 

drgustavoraboni@gmail.com, na forma do art. 465, do NCPC.Desde já, 

apresento os seguintes quesitos do juízo:1) Informe o médico a real 

existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado 

na inicial.2) O autor está incapacitado para o exercício de suas funções 

habituais?3) O autor possui todos os movimentos normais e originais dos 

membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da 

lesão dos membros afetados.Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e 

a perícia será paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem 

maior complexidade.A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o 

levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais.Intime o Sr. Perito 

para que, em aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos 

periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 

dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 23 de janeiro de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 428352 Nr: 26483-59.2015.811.0002

 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): MICHELLY CRISTINA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 Processo n.º 26483-59/2015. (Cód. 428352)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA em desfavor de 

MIXHELLY CRISTINA DA SILVA PEREIRA.

Em face do que consta nas fls.156/157, em as partes comunicam a 

realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a 

extinção do feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 24de janeiro de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380215 Nr: 26876-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

SERRA DA VITÓRIA DA REGIÃO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WANDERLEY VILELA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO FEDERAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 Processo nº 26876-18/2014 (Cód. 380215)

Vistos...

Diante da petição de fls. 209, em que o Defensor Público Federal informa a 

impossibilidade de continuar no patrocínio da causa da embargante por ter 

sido o feito redistribuído para a Justiça Estadual, intime-se a Associação 

pessoalmente para no prazo de 30 (trinta) dias regularizar sua 

representação, sob pena de extinção (NCPC, art. 76, § 1º, I). Para tanto, 

suspendo a tramitação do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 274836 Nr: 17845-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECO TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17845-76/2011 (Cód. 274836)

Vistos...

À credora para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 256439 Nr: 14150-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA BUZAHR MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PRAIA CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercedes de Lima Magalhaes 

- OAB:13367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n° 14150-51/2010 (Cód. 256439)

Vistos...

Apesar dos autos terem vindo conclusos para julgamento antecipado, 

observo que o depósito realizado pela autora a título de consignação é 

muito aquém ao devido, uma vez que depositou apenas os valores de face 

das duplicatas, olvidando-se que se venceram em dezembro/2005 e 

janeiro/2006.

Assim, oportunizo a autora o prazo de 15 (quinze) dias para complementar 

o depósito, devendo atualizar os valores e consignar a diferença em juízo.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 281613 Nr: 333-46.2012.811.0002

 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: FERNANDO GONÇALVES BARBOSA JÚNIOR, 

WEBERTON DE BARROS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BATISTA LARA, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA, CAROLINA BATISTA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS - OAB:242348, 

PAULO DE BRITO CÂNDIDO - OAB:2.802

 Processo n° 333-46/2012 (Cód. 281613)

Vistos...

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, intime-se a parte contrária para 

manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CARNEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001095-06.2016.8.11.0002 AUTOR: BIANCA CARNEIRO DE LIMA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria 

preliminar e prejudicial. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO Entendo que a preliminar 

não deve prosperar, pelo simples fato de todos os documentos 

necessários à propositura da ação se fazerem presentes, inclusive cópia 

da Carteira de Trabalho da autora (Id. nº 1648950 - Pág. 1-2). DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, determinando que o cartório promova as devidas alterações no 

pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os dados de distribuição 

no sistema PJE. No mais, não havendo matéria de ordem pública que 

mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas 

e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como 

perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, 

quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 

81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. 

Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, 

caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. 

Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Por verificar que a 

seguradora não está cadastrada no PJE, determino sua devida inclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE MORAIS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002103-18.2016.8.11.0002 AUTOR: JUCILENE DE MORAIS PINTO RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. Diante disso, 
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DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) 

telefone 36417100, celular 81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia 

sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar 

a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000091-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMANCIO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alex Sandro S. da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000091-60.2018.8.11.0002 AUTOR: GILMAR AMANCIO MACHADO RÉU: 

ALEX SANDRO S. DA SILVA Vistos... Por verificar que a petição inicial 

deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do NCPC, faculto ao autor a emenda da 

inicial, devendo juntar extrato original expedido diretamente pelo 

Serasa/SPC ou CCF, devidamente timbrado, a fim de demonstrar 

cabalmente a restrição, no prazo de quinze dias sob pena de 

indeferimento da petição inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000252-07.2017.8.11.0002 AUTOR: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Certifique a Sra. Gestora se a contestação foi apresentada no 

prazo legal. Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 5519465 - Pág. 6-7, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005802-17.2016.8.11.0002 AUTOR: ANTONIO MODESTO DOS SANTOS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) 

telefone 36417100, celular 81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia 

sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar 

a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000120-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PFEIFER GONCALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000120-13.2018.8.11.0002 AUTOR: KELLY PFEIFER GONCALVES DOS 

REIS RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos... Determino a intimação 

da parte autora, para que no prazo de quinze dias, emenda a inicial, 

comprovando documentalmente qual dia recebeu as chaves do seu 

respectivo imóvel, bem como, especificar quais são os valores cobrados 

referentes às taxas de evolução de obra, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000378-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONALVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617/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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000378-57.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA ONALVA DA COSTA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Ao autor para impugnar a contestação e os documento no prazo 

de quinze dias. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000476-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000476-42.2017.8.11.0002 AUTOR: LUCAS ALVES DE PAULA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Diante do 

termo de audiência sob o nº Id. 5527818 - Pág. 1, informando a ausência 

injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC . Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil e setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MORON PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000278-05.2017.8.11.0002 REQUERENTE: EMANUEL MORON PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Diante do termo de 

audiência sob o nº Id. 5528136 - Pág. 1, informando a ausência 

injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC . Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 
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saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que tais 

alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em preliminar. 

No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 

n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, 

e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o 

prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil e setentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000510-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000510-17.2017.8.11.0002 AUTOR: VALDINEI DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 

saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que tais 

alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em preliminar. 

No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 

n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, 

e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o 

prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil e setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000277-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000277-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: WILLIAN JUSTINIANO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Diante do termo de audiência 

sob o nº Id. 5528136 - Pág. 1, informando a ausência injustificada da parte 

autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo 

em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 

8º, do NCPC . Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, 

onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. 

DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da 

seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da 

mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em normatização da 

Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das indenizações 

pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, 

especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, determinando que o cartório promova as devidas alterações no 

pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os dados de distribuição 

no sistema PJE. INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - 

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E VALOR INDENIZAÇÃO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Não há como 

prosperar a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento da ausência 

de pedido específico, posto que, instruindo a petição inicial encontra-se os 

respectivos pedidos de perícia médica para apuração de eventual lesão a 

fim de quantificar as extensões das lesões e demais pedidos de praxe. O 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático. Assim, Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal que nega a 

possibilidade de interposição de ação a fim de quantificar a lesão sofrida 

para recebimento de eventual diferença. Tenho ainda, que a falta de 
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interesse de agir, sob o argumento da inexistência de débito ante a 

realização do pagamento pela via administrativa da indenização. O recibo 

de quitação do pagamento administrativo, apenas exonera o devedor do 

valor efetivamente pago, quitando só a quantia que nele está contida, não 

sendo vedada a interposição de ação com a finalidade de recebimento do 

valor integral devido. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré alega ausência de pressuposto 

válido para a constituição do processo por falta de juntada de 

comprovante de endereço da parte autora. No entanto, nos termos do art. 

319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou residência, pelo autor, 

atende as exigências legais, não tendo que se falar em extinção do 

processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. DA CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar 

por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA 

FORMA, considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com 

endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do 

terminal)  te lefone 36417100,  ce lu lar  81170025,  e-mai l 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil e setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002959-79.2016.8.11.0002 AUTOR: CRISTIANE DE ALMEIDA CAMPOS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 4339382 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009384-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE LYRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009384-88.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: LUCIENE DE LYRA LIMA 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Considerando o teor da 

Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que 

criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza 

bancária para a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as 

devidas providências. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000193-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000193-82.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA GORETE DA SILVA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... 

Cumpra-se com urgência a parte final da decisão sob a Id. nº 11348425 - 

Pág. 3, remetendo estes autos ao Juizado Especial do Cristo Rei, devendo 

ser apensado ao processo nº 80100056-40.2018.811.0002. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001465-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES PEDROSO (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001465-48.2017.8.11.0002 AUTOR: ELIETE RODRIGUES PEDROSO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Após, 

intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial sob a Id nº 

7969618 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MIGUEL DE ANUNCIACAO (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001371-03.2017.8.11.0002 AUTOR: JEFFERSON MIGUEL DE 
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ANUNCIACAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 7968613 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002849-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002849-80.2016.8.11.0002 AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 4339354 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003181-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUR PULQUEIRO DE FRANCA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003181-47.2016.8.11.0002 AUTOR: ELUR PULQUEIRO DE FRANCA 

SOBRINHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o 

laudo pericial sob a Id nº 4339833 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. 

Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002960-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002960-64.2016.8.11.0002 AUTOR: ELLEN STEFANY DA SILVA 

PACHECO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o 

laudo pericial sob a Id nº 4339423 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. 

Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003464-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ENRIQUE FELIX PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003464-70.2016.8.11.0002 AUTOR: MATHEUS ENRIQUE FELIX PEREIRA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 4340492 - Pág. 1-2, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000512-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ARAUJO CURUCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000512-84.2017.8.11.0002 AUTOR: CARLOS DE ARAUJO CURUCA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Após, 

intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial sob a Id nº 

5498962 - Pág. 3-4, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENA LENY PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000170-73.2017.8.11.0002 REQUERENTE: KENA LENY PRADO 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 5505125 - Pág. 6-7, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000245-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (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)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000245-15.2017.8.11.0002 AUTOR: GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA 

FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo 

pericial sob a Id nº 5525856 - Pág. 5-6, no prazo comum de 10 dias. Feito 

isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000514-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CUSTODIA DA COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000514-54.2017.8.11.0002 AUTOR: FLAVIA CUSTODIA DA COSTA 

SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Após, intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial 

sob a Id nº 5499390 - Pág. 3-4, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ARRUDA SOLETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001097-73.2016.8.11.0002 AUTOR: LUANA ARRUDA SOLETO RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O 

laudo do IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez 

permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. Entendo ainda, que tais alegações devem ser discutidas 

em incidente próprio e não em preliminar. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001965-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA BENEDITA DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001965-51.2016.8.11.0002 AUTOR: ADELINA BENEDITA DA SILVA 

LEMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Diante do termo de audiência sob o nº Id. 6718924 - 

Pág. 1, informando a ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. 

Por tratar-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial, 

decido; DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da 

seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da 

mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em normatização da 

Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das indenizações 

pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, 

especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, determinando que o cartório promova as devidas alterações no 

pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os dados de distribuição 

no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio a médica Michele Taques Pereira Baçan, inscrita no CRM/MT 

sob o n.° 5752, com endereço na Rua Traçaia, nº 262, bairro Jardim 

Primavera, Cuiabá-MT (próximo a Arena Pantanal), Telefone (65) 9 

9929-6655, e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, na forma do art. 

465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) 

Informe o médico a real existência de invalidez permanente e se foi 

causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado 

para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os 

movimentos normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, 

indique a Sra. Perita a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro 

os honorários em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além 

do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá 
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depositar a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos 

trabalhos periciais. Intime a Sra. Perita para que, em aceitando, designe 

data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data 

respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] § 8o 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000297-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIRMINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000297-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FRANCISCO FIRMINO DE 

FREITAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Intimem-se as partes 

para falarem sobre o laudo pericial sob a Id nº 5525525 - Pág. 3-4, no 

prazo comum de 10 dias. Providencie a Sra. Gestora a intimação da parte 

ré, tendo em vista não estar cadastrada junto ao PJE. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA XAVIER DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MARCEL VINICIUS DE CAMPOS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002687-51.2017.8.11.0002 AUTOR: LIDIA XAVIER DE CAMPOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intime-se 

pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar andamento 

ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 

1º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000070-21.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CLEILSON DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Intimem-se as partes para falarem sobre o laudo 

pericial sob a Id nº 5528249 - Pág. 7-8, no prazo comum de 10 dias. Feito 

isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001456-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PALENSCKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001456-23.2016.8.11.0002 AUTOR: ALEXANDRE PALENSCKI RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos... Diante do termo de audiência sob o nº Id. 

6806557 - Pág. 1, informando a ausência injustificada da parte autora, 

aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% 

(dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do 

NCPC[1]. No mais, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o 

dia 04/04/2018, às 13:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Consigno que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato 

atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 8o 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001580-69.2017.8.11.0002 AUTOR: ANDRE LUIS DOMINGUES DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Diante do termo de audiência sob o nº Id. 6841356 - Pág. 1, 

informando a ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No mais, 

ao autor para impugnar a contestação no prazo de lei. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] § 8o 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000056-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALFRIDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000056-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: WALFRIDES PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

dias, falarem sobre o laudo pericial sob a Id. nº 5519863 - Pág. 8. Feito 

isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003421-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE 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)

Outros Interessados:

L. L. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003421-02.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA JOSE DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Por verificar que até 

o momento a decisão de Id. nº 7350384 - Pág. 1 não foi cumprida, hei por 

bem em redesignar a audiência de conciliação para o dia 04/04/2018 às 

14:30 horas. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002088-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL LEMES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002088-49.2016.8.11.0002 AUTOR: ARIEL LEMES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Por verificar que a seguradora não vem apresentando proposta 

de acordo nas audiências de conciliação nesta vara, deixo de designá-la. 

Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO SEGUTO DPVAT - PRÊMIO NÃO 

PAGO PELA PARTE AUTORA – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DA NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ Tenho que a preliminar não deve 

prosperar, primeiramente pela clareza da súmula 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.” (STJ, Súmula nº 257, DJ 

29.08.2001). Segundo, pois como se sabe, a finalidade principal do seguro 

é estabelecer a garantia de uma indenização mínima. O pagamento resulta 

do simples evento danoso, tendo por base a responsabilidade objetiva dos 

usuários de veículo pelos danos pessoais que venham à causar 

independentemente de apuração de culpa, ou de pagamento do prêmio. 

Entende ainda a jurisprudência; “DPVAT. Cobrança. Invalidez parcial. 

Legitimidade passiva de qualquer seguradora integrante do polo de 

seguradoras que compõe o seguro DPVAT. A ausência de comprovação 

do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não pode ser obstáculo para o 

pagamento de indenização.Sentença mantida. Recurso da ré não provido 

e não conhecido o da autora.” (TJSP, Apelação com Revisão nº 

0002532-75.2012.8.26.0664, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Rosa Maria de Andrade Nery, j. 25.03.2013)”. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA 

FORMA, considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni Palma, inscrito no 

CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui Barbosa, n.° 298, 

Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, fones (65) 9997-6578 

e 3682-6307, email: drgustavoraboni@gmail.com, na forma do art. 465, do 

NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro os honorários 

em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial. 

Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001968-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: KEDINA MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e 

prejudicial. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) 

telefone 36417100, celular 81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia 

sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o 
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médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar 

a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO (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)

Outros Interessados:

V. J. D. N. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003429-76.2017.8.11.0002 AUTOR: DEBORA REGINA DO NASCIMENTO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Diante 

do termo de audiência sob o nº Id. 9012542 - Pág. 1, informando a 

ausência injustificada da parte ré, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. Por tratar-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial, decido; DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Michele Taques Pereira 

Baçan, inscrita no CRM/MT sob o n.° 5752, com endereço na Rua Traçaia, 

nº 262, bairro Jardim Primavera, Cuiabá-MT (próximo a Arena Pantanal), 

Telefone (65) 9 9929-6655, e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do 

juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e se 

foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado 

para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os 

movimentos normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, 

indique a Sra. Perita a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro 

os honorários em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além 

do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá 

depositar a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos 

trabalhos periciais. Intime a Sra. Perita para que, em aceitando, designe 

data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data 

respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] § 8o 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001845-71.2017.8.11.0002 AUTOR: MARCELO MORAES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 

saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que tais 

alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em preliminar. 

No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. Ernani 

da Silva Lara Neto Castrillon, com endereço profissional na Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque 

da Saúde – Cuiabá-MT, telefone 65 9 9228-5520, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 
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no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003365-66.2017.8.11.0002 REQUERENTE: RENATO DE LIMA BARROS 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Por verificar que a seguradora não vem apresentando proposta 

de acordo nas audiências de conciliação nesta vara, deixo de designá-la. 

Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: drgustavoraboni@gmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do 

juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e se 

foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado 

para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os 

movimentos normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, 

indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro 

os honorários em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além 

do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá 

depositar a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos 

trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data 

e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data 

respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003103-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO CAMPOS DE ALMEIDA (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003103-19.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSELITO CAMPOS DE ALMEIDA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Diante 

do termo de audiência sob o nº Id. 9206499 - Pág. 1, informando a 

ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. Por tratar-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial, decido; DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Michele Taques Pereira 

Baçan, inscrita no CRM/MT sob o n.° 5752, com endereço na Rua Traçaia, 

nº 262, bairro Jardim Primavera, Cuiabá-MT (próximo a Arena Pantanal), 

Telefone (65) 9 9929-6655, e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do 

juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e se 

foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado 

para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os 

movimentos normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, 

indique a Sra. Perita a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro 

os honorários em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além 

do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá 

depositar a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos 

trabalhos periciais. Intime a Sra. Perita para que, em aceitando, designe 

data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data 

respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] § 8o 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001442-05.2017.8.11.0002 AUTOR: MACIEL DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intimem-se as 

partes para, no prazo de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial Id. nº 

7984769 - Pág. 8-9. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001432-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001432-58.2017.8.11.0002 AUTOR: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... 

Intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias, falarem sobre o laudo 

pericial Id. nº 7984371 - Pág. 3-4. Feito isso, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE ARRUDA CUNHA (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001374-55.2017.8.11.0002 AUTOR: DORALICE DE ARRUDA CUNHA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intimem-se 

as partes para, no prazo de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial Id. 

nº 7984737 - Pág. 7-8. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAIL MARTINES (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001326-96.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE ADAIL MARTINES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Ao réu para dizer 

sobre o pedido de desistência formulado à Id. nº 9717343 - Pág. 1-2. Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000979-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000979-63.2017.8.11.0002 AUTOR: KAROLAINE DA SILVA SOARES 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE SALVADOR VIEIRA (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 
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1004403-16.2017.8.11.0002 AUTOR: DAYANNE SALVADOR VIEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.600,00 

(mil e seiscentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002859-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002859-90.2017.8.11.0002 AUTOR: FLAVIO DE JESUS RODRIGUES DE 

SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por FLAVIO DE JESUS RODRIGUES DE 

SOUZA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Em face do que consta sob a Id. nº 6714111 - Pág. 

1-2, em que a autor requer a desistência do feito, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem 

custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários advocatícios 

por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000314-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA ROZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000314-81.2016.8.11.0002 AUTOR: LUARA ROZA DA SILVA RÉU: 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I Vistos... Trata-se de 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por LUARA ROZA 

DA SILVA em desfavor de CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE 

I. Em face do que consta à Id nº 6670061 - Pág. 1, em as partes 

comunicam a realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, 

requerem a extinção do feito. DESSA FORMA em consequência, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419336 Nr: 21667-34.2015.811.0002

 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: SANDRA ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON R. DELLA 

VALENTINA - OAB:MT 20.929-O

 Vistos em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de março de 2018, às 15h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

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, § 8°, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438922 Nr: 6231-98.2016.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN SOUSA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Intimação à parte autora para manifestar acerca do laudo pericial, no 

prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 378763 Nr: 25885-42.2014.811.0002

 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: S B SOARES & CIA LTDA, GERALDO NELSON 

PROCHNOW, MARIO ALLAN DE AMORIM PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO FULONI 

CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013A

 Certifico que o Sr. Perito Judicial indicou a data para o ínicio dos trabalhos 

periciais, sendo dia 19 de março de 2018 às 12h40min, em seu consultório 

localizado na Rua: Barão de Melgaço, n°. 2754, Centro em Cuiabá/MT - 

Edificío Work Tower, sala 908. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389481 Nr: 5023-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Intimação à parte requerida para manifestar acerca do laudo pericial, no 

prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426007 Nr: 25162-86.2015.811.0002

 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: ERNANDES CLEITON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA 

- OAB:20536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Intimação à parte requerida para manifestar acerca do laudo pericial, no 

prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440007 Nr: 6794-92.2016.811.0002

 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: FABIANA ALVES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Certifico que encamhei oficio 417/2017 o documetos para cumprimento . 

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216737 Nr: 12118-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com intimação à parte autora via DJE para 

manifestar acerca da correspondência devolvida pela empresa de 

Correios e Telégrafos, no prazo de cinco dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408767 Nr: 15990-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16118

 Certifico que uma vez que a decisão de fls. 72, não foi publicada, 

encaminho o expediente para a devida publicação via DJE: Vistos em 

correição. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias. Sem 

prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação para o 

dia 05 de março de 2018, às 15h30min. Intimem-se os doutos patronos, 

para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de 

multa. 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, § 8°, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415032 Nr: 19346-26.2015.811.0002

 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: NELSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS DE LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099.B

 Certifico que uma vez que a decisão de fls. 103, não foi publicada, 

encaminho o expediente para pulicação via DJE: Vistos em correição. 

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias. Sem prejuízo do 

apontamento acima, designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

março de 2018, às 16h00min. Intimem-se os doutos patronos, para se 

fazerem presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

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, § 8°, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419336 Nr: 21667-34.2015.811.0002

 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: SANDRA ROSANA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON R. DELLA 

VALENTINA - OAB:MT 20.929-O

 Certifico que rtendo em vista que a decisão de fls. 89, não ter sido 

publicada, encmainho o expediente para a devida publicação via DJE. 

Segue trancrito: Vistos em correição. Especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as. 

Prazo: 10 dias. Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 15h00min.Intimem-se os 

doutos patronos, para se fazerem presente ao ato acompanhados das 

partes, sob pena de multa. 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, § 8°, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444401 Nr: 9074-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLANE GREYCE SOUSA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JOSÉ 

ARNALDO DA SILVA BARRETO OAB/MT 8664, fora do prazo legal, em 

sendo assim, impulsiono estes autos à remessa de expediente para o 

Diário da Justiça Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para 

providenciar a devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 448018 Nr: 10940-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA, LUIS BATISTA DE 

MACEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE SHOPPING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimar a parte autora para se manifestar no parzo de cinco dias, a 

respeito da certidão negativa juntada em fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 446154 Nr: 10033-07.2016.811.0002

 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: MARINEY ANTONIA DA CUNHA ALMEIDA, IVANILSON 

PEREIRA DA CUNHA, MARILANDE CARDOSO DA CUNHA NASCIMENTO, 

NILZO PEREIRA FILHO, FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESEL DE LIMA PROENÇA, AGROPECUÁRIA 

LAGOA DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednéia Silvana Gançalves - 

OAB:12.320/MT, ELZA DA S. OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Intimar a parte requerente para que no prazo de cinco dias, manifeste-se 

a respeito da certidão de fls. 220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441673 Nr: 7603-82.2016.811.0002

 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: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIA FIORINI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao autor para comprovar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, emitido por guia no site do TJ/MT, no prazo de 5 (cinco) 

dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296285 Nr: 16592-19.2012.811.0002

 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: YARA FLAVIA SNENGUI DE OLIVEIRA, EDMILSON DE 

SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVIES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11.245, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo foi apresentado às fls. 401/440, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1º, CPC.

No caso de eventuais dúvidas, intime-se o perito para esclarecimento 

pertinente em igual prazo (art. 477, §2º, CPC).

 Expeça-se alvará para liberação parcial dos valores, havendo 

concordância das partes quanto ao laudo, ou sendo prestados os 

esclarecimentos necessários, defiro a liberação do remanescente dos 

honorários periciais, nos termos do art. 465, §4º, CPC.

 Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGINA MORAIS DALTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000575-75.2018.8.11.0002 AUTOR: PAMELA REGINA MORAIS DALTRO 

RÉU: MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO Vistos. Cuida-se de Ação 

de Ressarcimento de Danos Morais c/c Alimentos com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por VALENTINA DALTRO PORFÍRIO e PAMELA REGINA 

MORAIS DALTRO PORFÍRIO em desfavor de MARCOS ANTONIO BASTOS 

QUINTEIRO. Sustenta que, em 23 de fevereiro de 2016, o pai da primeira 

requerente e marido da segunda, Antônio Carlos Porfírio Junior, foi vítima 

de acidente automobilístico vindo a óbito, sendo o requerido culpado pelo 

acidente, haja vista que trafegava em velocidade acima da permitida para 

a via, perdeu o controle e invadiu a pista contrária onde trafegava o 

veículo conduzido pelo falecido. Afirma que, o falecido era o provedor da 

família, e ao falecer deixou uma filha em tenra idade aos cuidados da mãe 

que está desempregada, motivo pelo qual se socorre ao Poder Judiciário 
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para ter mitigado seu sofrimento, pelo menos materialmente. Desta forma, 

requer a concessão da tutela de urgência, fixando alimentos provisórios 

no montante de 1/3 do salário mínimo para a viúva e 1/3 para a menor, de 

forma a auxiliar no sustento da família. Pede a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. Pretendem 

as requerentes, em sede de provimento antecipatório que seja fixada a 

obrigação do Requerido, ao pagamento da pensão provisional. Nos termos 

do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos observa-se 

que estão demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação da tutela, porquanto a probabilidade do direito invocado pela 

requerente restou evidenciada pelo acidente sofrido, comprovado pelo 

Laudo Pericial acostado aos autos. Extrai-se das considerações 

técnicos-periciais que o veículo V1 – HYUNDAI TUCSON (dirigido pelo 

requerido) invadiu a faixa de rolamento em que o veículo V2 – VW UP 

trafegava (dirigido pela vítima). Ainda, consta que: “O segundo passo 

consiste na análise das causas determinantes prováveis relacionadas ao 

ser humano, como já exposto, são a ausência de percepção/reação, 

percepção/reação tardia e ao comportamento (ilegal, perigoso, inusitado, 

solução inadequada e os relacionados ao excesso de velocidade). 

Considerando que o veículo V1 – HYUNDAI TUCSON trafegava com 

velocidade estimada de 104 km/h (30% superior à máxima permitida para o 

trecho), considerando a localização dos vestígios de frenagens 

produzidas pelo veículo V1 – HYUNDAI TUCSON na faixa de rolamento 

direita (contramão de direção) e, por fim considerando que não haviam 

vestígios de outro(s) veículo(s) ou animal(is) que possam ter contribuído, 

ainda que remotamente, para a ocorrência do acidente; este signatário 

pode concluir que a CAUSA DETERMINANTE foi a INVASÃO DA FAIXA em 

que trafegava o veículo VW UP, pelo veículo HYUNDAI TUCSON, por 

motivos que não se pôde precisar, sendo o EXCESSO DE VELOCIDADE do 

veículo invasor fator agravante do acidente.” (id. 11380550 - Pág. 4). De 

outro norte, o óbito do pai e esposo das requerentes é evidente no laudo 

de necropsia, além das fotos constantes no referido laudo pericial (id. 

11380428). Reconhece-se, também, a presença de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, diante do óbito do arrimo de família 

responsável por todas as despesas do lar, o qual faleceu em decorrência 

de acidente de trânsito que, em juízo de mera verossimilhança, foi 

causado pelo requerido, não se verificando nenhuma excludente da 

responsabilidade objetiva do causador do acidente fatal. Nesse sentido, o 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou quanto à 

possibilidade da fixação de pensão provisória em tutela antecipada, visto 

estar ligada à subsistência da viúva e filhos menores da vítima, confira: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PENSIONAMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA INDEFERIDO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA FATAL E 

SEQUELAS NA AGRAVANTE - PENSÃO MENSAL DEVIDA - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - VALOR FIXADO EM 2/3 DA 

REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO FALECIDO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos exigidos 

pelo art. 273 do CPC, a tutela antecipada deve ser deferida. No caso 

concreto, evidenciada a provável culpa do Agravado no acidente de 

trânsito que causou lesões à Agravante e levou a óbito o companheiro de 

sua genitora (provedor da família), nasce o dever de prestar alimentos 

necessários à sobrevivência familiar. Em que pese à Agravante fazer jus 

ao recebimento dos alimentos provisionais, a jurisprudência pátria é 

uníssona no sentido de que a pensão devida à família da vítima deve ser 

de 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido, uma vez que no 

arbitramento devem-se descontar os valores que, presumivelmente, o 

falecido despenderia com gastos pessoais. (AI 150399/2012, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/08/2013, Publicado no DJE 20/08/2013)” (TJ-MT - AI: 

01503994420128110000 150399/2012, Relator: DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/08/2013, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2013) (destaquei) Por fim, 

quanto à reversibilidade da medida inserta no §3º, do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, entendo que, no caso, deve ser flexibilizada, para a 

proteção da subsistência e da vida das autoras que necessitam da verba 

de caráter alimentar para sua manutenção. Destaco que o raciocínio ora 

explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo E. Tribunal de 

Justiça deste Estado: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

– PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCESSÃO PELO JUIZ A QUO – 

DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS (ART. 273, DO CPC) – IRREVERSIBILIDADE – 

FLEXIBILIDADE DA NORMA – CARÁTER ALIMENTAR – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Comprovada a verossimilhança das alegações 

(consubstanciada na responsabilidade da agravante pelo evento danoso) 

e o dano irreparável ou de difícil reparação (consistente na necessidade 

urgente da prestação jurisdicional), deferido deve ser o pedido de tutela 

antecipada, para determinar o pagamento do dano material referente ao 

valor do veículo sinistrado, bem como os lucros cessantes à vítima do 

acidente, a fim de complementar sua renda mensal. A exigência da 

irreversibilidade inserta no texto do § 2º, do artigo 273, do CPC, não pode 

ser levada ao extremo, mas sim, ser vista com flexibilidade quando a 

demanda tiver caráter alimentar. (AI 120695/2011, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2012, Publicado no 

DJE 16/04/2012) (destaquei) Portanto, qualquer risco neste aspecto, 

deverá se sujeitar ao interesse maior, que é o direito à vida e a 

sobrevivência, assegurado pelo princípio matriz da dignidade da pessoa 

humana. Posto isso, defiro, em parte, a TUTELA ANTECIPADA, para 

determinar que o requerido MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO 

pague mensalmente às autoras a importância equivalente a 2/3 (dois 

terços) do salário mínimo vigente, a título de alimentos provisionais, com a 

primeira parcela para até 10 (dez) após a citação, as demais 

mensalidades deverão ser pagas até o dia 15 (quinze) de cada mês, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Dê vista ao Ministério Público. Cite-se/ intime-se a ré, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 17 de maio de 2018, às 16horas, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 31 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: 1008936-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008936-18.2017.8.11.0002 

AUTOR: BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES RÉU: LOJAS RENNER S.A. 

Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante no ID 11068497, a fim de 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 09/04/2018, às 14h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 
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audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004336-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO CARNEIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES FREITAS (RÉU)

TADEU MANOEL DE SOUZA (RÉU)

3º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE 

CUIABÁ/MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004336-51.2017.8.11.0002 

AUTOR: OSORIO CARNEIRO FILHO RÉU: FABIO FERNANDES FREITAS, 

TADEU MANOEL DE SOUZA, 3º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DAS 

PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ/MT Vistos, etc. Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos, pelo que 

determino a exclusão do 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas 

Naturais de Cuiabá/MT do polo passivo da lide, consoante Id. 11524974. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 

1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, 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, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002178-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELUMIEL TRESSMANN LIMA (REQUERENTE)

VALMOR PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DONADIO DE FARIAS OAB - RS96456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão intimo a parte autora para comparecer nesta 

secretaria a fim de promover a retirada da certidão retificada da "Gabriela 

Tressmann Lins".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003948-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOCORRO MENDES (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY PEREIRA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo a parte autora para manifestar a 

respeito da informação de pagamento retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008843-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU BORGES DA LUZ (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA JOSELINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para se manifestarem a 

respeito da proposta de honorários periciais de ID 11576071, bem como 

em caso de concordância, venha a parte requerida efetuar o depósito do 

valor integral, nos termos da decisão de ID 11402091.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 259011 Nr: 18548-41.2010.811.0002

 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 ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CÉSAR MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904, JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

12.350

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294818 Nr: 14999-52.2012.811.0002

 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: VALDECI SILVESTRE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11577 Nr: 7852-92.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:0976/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348742 Nr: 14862-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS 

LTDA, MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, SAGA 

PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347 - MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410696 Nr: 17020-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignatória de Aluguéis->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO, CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:12.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, RAFAELA VITÓRIA MENDES VOLCOV - OAB:17.893

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234523 Nr: 14481-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO RE CIA. DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte exequente manifestou 

interesse no prosseguimento do feito, porém não requereu qualquer 

medida visando o recebimento do seu crédito (fl. 384).

Dessa forma, venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito. Ainda, 

ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 223549 Nr: 3785-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADEXCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, PENTÁGONO COMÉRCIO E 

CONSULTORIA - PENTÁGONO CONSUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INÁCIO PIRES GOLDINO - 

OAB:10.068, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:10931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4784-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Tradexco Comércio, 

Importação e Exportação de Gêneros

 Alimentícios Ltda. em desfavor Americel S/A, todos devidamente 

qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte executada informou o 

depósito do valor de R$ 7.500,53 (fls. 955/958), sendo que em seguida a 

parte exequente pugnou pela intimação da parte executada para o 

pagamento do débito remanescente (fl. 960).

Devidamente intimada à executada não realizou o pagamento, sendo então 

realizada a penhora do valor de R$ 2.382,05 (fls. 977/979)
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Em seguida a executada manifestou concordância com o valor penhorado 

nos autos e requereu a expedição de alvará em do exequente com a 

consequente extinção do feito (fl. 980).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado nos autos à fl. 958 e o valor penhorado à fl. 979 

serviram para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor penhorado nos autos à fl. 979.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 312608 Nr: 8701-10.2013.811.0002

 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: BENEDITO SEBASTIÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMOVEIS S.A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846/A, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14624, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento dos 

valores depositados nos autos às fls. 270 e 275.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Às providências 

necessárias. P. I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 272114 Nr: 13547-41.2011.811.0002

 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: CASSIANO LIVINALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT CAMINHÕES, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E ENVESTIMENTO, RODINEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA CORREA DA 

COSTA - OAB:11509/O, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:OAB/MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15687-A, FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - OAB:19616, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada movida 

CASSIANO LIVINALLI em desfavor de RODOFORT CAMINHÕES E BV 

FINANCEIRA S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença o segundo requerido compareceu 

aos autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta 

nos autos (fls. 356/358)

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 361).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 

358.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Ainda, expeça-se ofício ao DETRAN solicitando a baixa do gravame de 

alienação fiduciária informado por BV Financeira S.A Cred. Financ. e 

Investimento (fl. 29).

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 229625 Nr: 9813-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIO MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o executado não foi localizado para ser citado, defiro o 

pedido fls. 151, razão pela qual determino que o executado seja citado, 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento 

da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados à fl. 66, salientando que caso o executadoqueira 

embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a 

partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de 

citação, independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo 

que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, 

caput, CPC).

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando 

que o processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do 

edital de citação seja em jornal local de ampla circulação a ser 

providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte executada, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa do executado.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27567 Nr: 5751-82.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATIFE HASSAN OKDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629, Thaís 

Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Fabricio de Souza - 

OAB:5.480-MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que foi deferida a penhora de eventuais 

saldos a título de previdência privada complementar da executada junto a 

empresa BRASILPREV (fl. 650), porém a referida empresa informou à fl. 

652 a inexistência de contratação de planos em nome da executada.
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Em seguida o autor alegou que parte executada declarou em sua 

declaração de imposto de renda a existência da previdência privada junto 

a empresa BRASILPREV, razão pela qual requereu novamente a penhora 

de eventuais valores a título de previdência privada (fl. 655/656)

Pois bem. Diante da informação contida à fl. 652 realizei pesquisa junto ao 

sistema Infojud (Receita Federal) e constatei que realmente a executada 

informou em sua declaração de imposto de renda referente ao exercício 

financeiro de 2017 possuir fundo de previdência privada junto a empresa 

BRASILPREV.

 Desse forma, determino que a referida empresa seja intimada para 

esclarecer a divergência acima apontada, devendo o referido mandado de 

intimação ser acompanhado de cópia do Imposto de Renda referente ao 

exercício de 2017 que encontra-se arquivado junto a Secretaria deste 

juízo, mediante sigilo.

Com o aporte das informações da empresa BRASILPREV venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 443176 Nr: 8434-33.2016.811.0002

 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: JUCIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por 

dano moral movida por Juciano de Oliveira em desfavor de Banco IBI S/A 

Banco Multiplo.

Após o trânsito em julgado da sentença o requerido compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fls. 66 e 92/93).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 96).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 66 e 

92/93.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419706 Nr: 21857-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.826-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta 

por Elizeu Lemes de Figueiredo em desfavor de Itaú Seguros S/A, Itaí 

Unibanco Holding S/A e Banco Itaú S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.

As partes informaram a celebração de acordo extrajudicial (fls. 245), 

requerendo a sua homologação e extinção do feito.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo e 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Certifique-se o trânsito em julgado, uma vez que as partes renunciaram ao 

prazo recursal e em seguida arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283765 Nr: 2694-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL GENASIO VIANA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de citação por edital da parte executada, tendo em vista 

que o devedor já foi devidamente citado, conforme se observa do teor da 

certidão de fl. 54.

Dessa forma, venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 245679 Nr: 6050-10.2010.811.0002

 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): JOSÉ RENATO JESUÍNO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

novas pesquisas em nome do executado junto ao Detran, tendo em vista 

que o bem penhorado às fls. 153 consta em nome de terceiro estranho a 

lide Sr. Wilson Siqueira Pawlina.

Pois bem, inicialmente ressalto que a parte autora indicou o número 

041.820.761-50 como sendo o CPF do executado José Renato Jesuíno 

Lima à fl. 09, porém ao realizar a ordem de penhora do veículo utilizando o 

número do CPF este juízo não observou que o número de CPF indicado 

nos autos pela exequente pertence ao Sr. Wilson Siqueira Pawlina, 

terceiro estranho a lide.

 Dessa forma, nesta data desconstitui a penhora realizada à fl. 153, 

conforme extratos em anexo.
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Outrossim, considerando que se faz necessário o número correto do CPF 

para a busca do eventuais veículos registrados em nome do executado 

junto aos sistemas disponibilizados a esse juízo, venha o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, sanar a irregularidade.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264614 Nr: 3679-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORESTECA S/A, FLORESTECA INDUSTRIA DE 

MADEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S B DA SILVA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES 

- OAB:12537, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT, WELSON 

DA COSTA RODRIGUES - OAB:13199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Inicialmente, defiro o pedido de penhora dos créditos de produtos 

florestais do executado descritos às fls. 339/340, devendo ser expedido o 

referido mandado visando à penhora dos aludidos créditos.

Outrossim, observo que a parte exequente pugnou pela desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 346). Assim, 

considerando que o referido pedido deverá ser formulado através de 

procedimento próprio, venha à parte autora adequar o seu pedido nos 

termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que deverá 

recolher as custas relativas a distribuição do incidente, sob pena de 

cancelamento da distribuição do referido incidente (art. 1.228, § 2º, da 

CNGC).

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240938 Nr: 2258-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL-SICOOB PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS, BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT, PAULO F SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.173, jean carlos de 

albuquerque nunes - OAB:16264/E, JOSÉ CARLOS DE ALVARENGA 

MATOS - OAB:62.764/SP, LARA CRISTINA DE OLIVEIR ALIMA - 

OAB:7.614, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:MT 5.868-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 2250-71.2010.811.0002

 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: RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL-SICOOB PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS, BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIRDER - 

OAB:OAB/MT5238, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO F 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.173, JOSÉ CARLOS DE 

ALVARENGA MATOS - OAB:62.764/SP, MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-1A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALEZI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000258-77.2018.8.11.0002 

AUTOR: VALEZI & CIA LTDA - EPP RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

Trata-se de “ação declaratória de nulidade de registro de débitos c/c 

reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada” proposta por 

Valezi e Cia Ltda. ME, em desfavor de Tim Celular S.A., sustentando, em 

síntese, que é cliente da requerida por meio dos números de telefone n°. 

(65) 9 8411-4581, (65) 9 8411-4582, (65) 9 8411-4583, (65) 9 8411-4584, 

(65) 9 9981-9678, (65) 9 9606-0943, (65) 9 9994-5419, sendo que em 

junho/2017 teve o serviço interrompido, motivo pelo qual entrou em contato 

com a requerida, que lhe garantiu que o problema seria resolvido em 05 

dias. Todavia, aduz que nada foi feito, tendo registrado reclamação 

perante a Anatel. Salienta que no dia 27/06/2017 um representante da 

requerida entrou em contato com a parte autora aduzindo que as linhas 

estavam canceladas, em decorrência de um pedido de cancelamento 

efetuado em 22/06/2017, no entanto, a parte autora afirma que nunca 

realizou tal solicitação, tendo sido obrigada a solicitar a reativação. Assim, 

narra que no dia 30/06/2017 as linhas foram reativadas, entretanto, no 

mês de outubro/2017 recebeu uma fatura com a cobrança de uma multa 

por descumprimento do contrato, relativo ao cancelamento em período de 

carência, no valor de R$ 7.602,00 (sete mil, seiscentos e dois reais) mais 

o consumo no valor de R$ 464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais 

e oitenta e dois centavos). Alega que no dia 27/11/2017 as linhas foram 

novamente bloqueadas e retornaram apenas em 29/11/2017, o que tornou 

a acontecer em 19/12/2017. Afirma que não consegue efetuar o 

pagamento parcial da fatura, pois considera a cobrança da multa indevida, 

ao passo que a parte ré lhe informou que o bloqueio está ocorrendo em 

razão do não pagamento da referida fatura. Assim, postula pela 

concessão de tutela de urgência para que a requerida volte a fornecer os 

serviços de telefonia à autora, de forma integral, conforme contratado, no 

prazo máximo de 24 horas; deixe de exigir o pagamento da multa 

constante na fatura vencida em 25/10/2017 até o deslinde da ação; deixe 

de suspender os serviços por falta de pagamento da multa constante na 

fatura vencida em 25/10/2017 e deixe de negativar o nome da autora. 

Outrossim, pugnou pela autorização de depósito em juízo da importância 

de R$ 464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois 

centavos) referente ao efetivo consumo da autora na fatura vencida em 

25/10/2017. Determinada a emenda da inicial no Id. 11373070, 

manifestou-se no Id. 11495886. No Id. 11539555 informou que as linhas 

telefônicas da autora estão totalmente sem funcionar desde o dia 

28/01/2018, reiterando o pedido de análise da tutela de urgência. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da aplicação do CDC e inversão do 

ônus da prova Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base 

no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa 

jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, 

de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, 

o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 
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Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora 

frente à requerida, uma vez que não detém conhecimentos sobre o 

serviço de telefonia, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas 

atividades de fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria 

(Id. 11370923), caracterizando-se, pois, como consumidora. Deste modo, 

a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual inverto 

o ônus da prova. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

indiciada pela cópia dos documentos constitutivos da empresa (Id. 

11370923), aliado aos documentos de Ids. 11370931, 11370948, 

11370954, 11370962, que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

Aliem-se a isso a fatura com vencimento em 25/10/2017 que demonstra a 

cobrança de R$ 7.602,00 (sete mil, seiscentos e dois reais) a título de 

“multa contratual” (Id. 11370954), bem como o documento constante do Id. 

11370962 evidenciando que os números de telefone (65) 98411-4581, 

(65) 99606-0943, (65) 99981-9678 e (65) 99994-5419 estavam 

desativados em 08/01/2018. Outrossim, a toda a evidência a parte autora 

encontra-se adimplente com o pagamento das faturas encaminhadas pela 

parte requerida, conforme Id. 11370948, à exceção da fatura com 

vencimento em 25/10/2017 que contém a cobrança de multa contratual, a 

qual considera indevida. Sobremais, registre-se que atualmente as linhas 

telefônicas se encontram bloqueadas, consoante informado pela parte 

autora. Assim, tendo em vista tratar-se a autora de parte hipossuficiente 

na demanda, e por não haver, neste momento processual, indícios 

capazes de justificar o bloqueio dos números de telefone, tampouco da 

cobrança de multa, uma vez que a parte autora afirma nunca ter solicitado 

o cancelamento das linhas, é que o pedido deve ser deferido. Tampouco 

há que se por em dúvida a presença do perigo de dano ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora e ao próprio exercício da sua 

atividade empresarial em razão da suspensão arbitrária do fornecimento 

dos serviços pela parte requerida. Ante o exposto, presentes os 

requisitos informadores da espécie, DEFIRO o pedido de tutela, mediante o 

depósito dos valores referentes ao efetivamente consumido pela autora 

na fatura de outubro/2017, ou seja, a quantia de R$ 464,82 (quatrocentos 

e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Após, seja a 

requerida intimada para que: a) volte a fornecer os serviços de telefonia à 

autora, de forma integral, conforme contratado, no prazo máximo de 24 

horas, caso as linhas telefônicas em questão tenham sido bloqueadas; b) 

deixe de exigir o pagamento da multa constante na fatura vencida em 

25/10/2017 até o deslinde da ação; c) deixe de suspender os serviços por 

falta de pagamento da multa constante na fatura vencida em 25/10/2017 e, 

d) se abstenha de proceder com a negativação do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em relação à dívida ora 

questionada, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento. À 

vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09/04/2018, 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, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 

- CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] 

RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VITURINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000422-42.2018.8.11.0002 

AUTOR: FABRICIO VITURINO DA SILVA RÉU: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Fabricio Viturino da 

Silva promove ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, com pedido de tutela de urgência em face de Club Mais 

Administradora de Cartões Ltda, sustentando, em síntese, que ao tentar 

contratar um plano de telefone, teve o seu pedido negado, em razão de 

seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em 

virtude de um suposto débito no importe de R$ 580,61 (quinhentos e 

oitenta reais e sessenta e um centavos). Enfatiza que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual 

requer a concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada o 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101911/2/2018 Página 519 de 554



requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Id. 

11462238, 11462243 e 11462253, em virtude de suposto débito junto à 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 580,61 (quinhentos e oitenta reais e 

sessenta um centavos), no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. 

No impulso, diante da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09/04/2018, às 15h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009226-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009226-33.2017.8.11.0002 

AUTOR: ELISETE LARA DA SILVA RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. Elisete 

Lara da Silva, promove ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de antecipada em 

face de Banco Gmac S/A, sustentando, em síntese, que possuía um 

financiamento do seu veículo junto a parte requerida, mas por problemas 

de saúde resolveu vender o veículo e quitá-lo. Para isso fez um acordo no 

valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) com o requerido e efetuou o 

pagamento, assim liquidando todo débito em aberto. Enfatiza que mesmo 

após 10 meses de quitado o débito a Requerida não retirou o protesto de 

seu nome, o qual está protestado com o valor integral do automóvel. 

Sustenta que o protesto é totalmente indevido, razão pela qual requer a 

concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu nome junto ao 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá - MT, bem como seja declarada o inexistência 

do débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 127.629,34 (cento e vinte sete mil seiscentos e vinte nove 

reais e trinta e quatro centavos). Determinada a emenda da inicial no Id. 

11121980, se manifestou no Id. 11428533. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda da inicial, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 

11113336, em virtude de um débito já pago e não retirado o protesto de 

seu nome, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão do protesto em 

cartório, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende 

indevido, uma vez que já quitado. Ressalte-se que se trata de medida que 

se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da 

dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, 

qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for 

julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao 4º Serviço Notarial e de 

Registros de Cuiabá-MT para, em 48 (quarenta e oito) horas, sustar 

eventuais protestos levados a efeito pelo requerido em desfavor da 

requerente, bem como suspender provisoriamente os efeitos dos 

respectivos protestos, acaso já tenham sido lavrados e registrados, no 

que tange à dívida ora questionada, até ulterior deliberação deste juízo, 
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sob as penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, 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, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008918-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

REDECARD S/A (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008918-94.2017.8.11.0002 Vistos, etc. 

Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 do CPC), designo audiência de conciliação que designo para o dia 

19 de março de 2018, às 15h00min 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/intimem-se o réu, 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). 

Defiro a inversão do ônus da prova, e as custas devidamente recolhidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADONNA TUR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida Id. 

10575967.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006753-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONINI E BORGES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (RÉU)

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP138688 (ADVOGADO)

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzi.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 477567 Nr: 590-95.2017.811.0002

 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, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, VILMA MARIA INOCENCIO CARLI - 

OAB:3640-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Habilitação de Crédito Trabalhista proposta por 

MARCELO AVALO FRANÇA em desfavor da DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a presente demanda possui 

idêntico teor da ação de Número: 676-66.811.0002; Código: 477677, em 

trâmite nesta Vara Cível desta Comarca, sendo as mesmas partes, causa 

de pedir e pedido.

No caso, a pretensão esbarra em óbice intransponível da litispendência, 

nos termos do artigo 337, §1º, do CPC, impondo a extinção sem resolução 

do mérito desta demanda.

Desta forma, em homenagem ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o 

autor, por meio de seu advogado, para se manifestar sobre a possível 

extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência. Prazo 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 518589 Nr: 23686-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. ELSON 

DUQUES DOS SANTOS - OAB-MT 14234 E VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB-MT 5956, PARA, NO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS, 
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JUNTAREM AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

DO SR. OF. DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA A SER EMITIDA NO SITE DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338683 Nr: 6855-21.2014.811.0002

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CANDIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO 

GIARETTA - OAB:10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para os advogados LUIZ GUSTAVO GIARETTA, HEBER 

PEREIRA BASTOS e EDY WILSON PICCINI, OAB/MT 10172, 13698 e 4950 - 

respectivamente, juntarem aos autos 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 477677 Nr: 676-66.2017.811.0002

 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: MARCELO AVALO FRANÇA, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, VILMA MARIA INOCENCIO CARLI - 

OAB:3640-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Verifica-se que o exequente requer pelo benefício da justiça gratuita, 

conforme fls. 05, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 399407 Nr: 11011-18.2015.811.0002

 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: KARITA GUIMARÃES DE MOURA, AMARO TELES DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CONC FORD PLUS CORRETOR - 

CITAVEL CORRETORA DE SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298 A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerente para apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446822 Nr: 10331-96.2016.811.0002

 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: FERNANDO BARRETO JAHNEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 7.659

 INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas provas que ainda pretendem produzir.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO SANTANA CORREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende a 

Concessão do Auxílio-Acidente 50% Previdenciário. Devidamente citada, a 

parte contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da 

inicial. Decorrido prazo sem impugnação. Laudo pericial. A autora 

manifestou quanto ao laudo reiterando os pedidos iniciais. É o breve relato. 

Decido. O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei nº 

8.213/91, in verbis: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, 

ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” Da 

leitura deste dispositivo, pode-se extrair que quatro são os requisitos para 

a concessão do benefício em tela: a qualidade de segurado; a 

superveniência de acidente de qualquer natureza; redução parcial da 

capacidade para o trabalho, e o nexo causal entre o acidente e redução 

da capacidade. A qualidade de segurado encontra-se devidamente 

comprovada. O laudo médico pericial atesta que a parte Autora é 

portadora de sequela (desvio lateral da articulação) em joelho esquerdo 

por consolidação viciosa da fratura da tíbia em 02 de junho de 2011 após 

sofrer queda da própria altura no local do trabalho. Ao exame médico 

pericial foi constatada limitação para atividades que exijam a permanência 

por período prolongado em posição ortostática (em pé) ou que tenham que 

realizar esforço físico acentuado. Segundo o perito, concluiu-se que o 

autor apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades que 

exijam a permanência por período prolongado em posição ortostática ou 

que tenham que realizar esforço físico acentuado. Destarte, presentes os 

requisitos legais, a parte Autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, 

uma vez que apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. O 

termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, 

quando este for pago ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou 

ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do 

auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a 

data da citação. Precedente: REsp 1676491/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 8.213/91, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por restar 

configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, 

com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, 
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observada a prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito 

da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em se tratando de 

verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, 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). Sentença 

não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I 

do CPC. 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, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002704-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, ELIANE GOMES FERREIRA impetrou Mandado de Segurança com 

pedido de liminar contra ato do DIRETOR GERAL DO DETRAN – 

DEPERTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando 

que foi impedido(a) de licenciar veículo em razão da existência de multa. 

Ocorre que a autoridade vincula, indevidamente, o licenciamento do 

automóvel ao pagamento de multa da qual não fora notificada. Determinada 

a emenda, a impetrante retificou o polo passivo para CIRETRAN/VG. 

Ausente pedido de liminar. Notificada, a autoridade apontada como coatora 

deixou decorrer o prazo sem apresentar notificação. O Representante do 

Ministério Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de 

interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que 

importa relatar. Passo a decidir. A falta de notificação do proprietário do 

veículo acarreta, em consequência, inexigibilidade prévia do pagamento de 

multa da qual não se teve conhecimento: “REMESSA NECESSÁRIA — 

MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE 

CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. 

INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR 

AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO. 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. Falece competência à Justiça 

Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da 

federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” 

(ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). No caso, a 

autoridade impetrada sequer trouxe aos autos qualquer documento ou 

indício de que a parte Impetrante tenha sido efetivamente notificada, o que 

afasta a aplicação da presunção da legitimidade e veracidade dos atos 

administrativos pela ausência de atendimento ao disposto ao art. 282 do 

CTB. Nessas condições, a exigência prévia do pagamento de multas 

aplicadas, mas não notificadas ao infrator, como condição para o 

licenciamento de veículo, é ilegal, como, aliás, já ficou assentado na 

Súmula 127, do Col. Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Diante do exposto, concedo a ordem pleiteada neste 

mandado de segurança para possibilitar o licenciamento do ano de 2016 

do veículo descrito na inicial, declarando extinto o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, retifique-se os dados da Autoridade coatora 

conforme emenda à inicial. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001681-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE VENTURA DE ALMEIDA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

OZORIO MACHADO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

IRMA REIS BATISTA (TESTEMUNHA)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 1755975926, que foi indeferido. É o relatório. Decido. 

Conforme o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por 

idade é concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador 

rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, através de 

prova material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da 

idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. De acordo 

com as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, a parte 

autora demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 66 anos de 

idade, como se infere especialmente do seu documento de identidade 

anexo. Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 144 

meses, ou 12 (doze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 143, 

da Lei nº 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, 

o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal 

e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia familiar. Afinal, a própria Lei Federal em apreço, em seu artigo 

55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio 

hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula nº 149, do Superior 

Tribunal de Justiça. Demonstrado nos autos que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus de instruir a inicial com documentos comprobatórios 

da sua atividade campesina durante o período de carência (12 - doze 

anos), vez que juntou aos autos cópia dos documentos de sua irmã 

Adelaide Ventura da Costa, não constando nenhum documento em seu 

nome que comprovasse sua condição de rurícola. A prova oral foi 

registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas a autora e duas 

testemunhas. Em depoimento pessoal a parte Requerente alega ter 67 

anos de idade; cria galinha, porco; vivia em Várzea Grande-MT e quando 
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seu marido faleceu há uns 19 anos foi morar no sítio da irmã Adelaide 

onde planta mandioca, tomate; recebe pensão do marido que era 

motorista. A testemunha, Eurides Crisostomo de França declara ter 65 

anos e conhece a autora do Ribeirão dos Cocais, toda vida foi agricultora, 

que a autora planta nas terras da irmã Adelaide, planta banana, mandioca, 

abóbora; que é tudo manual e não tem funcionários. A segunda 

testemunha, Ozoni Machado de Oliveira declara que conhece a autora há 

mais de 20 anos de Nossa Senhora do Livramento; que ela mora na 

propriedade da irmã Adelaide e sua fonte de renda é verdura, galinha; que 

ela não planta roça, planta verdura, que trabalha manualmente e que não 

viu ela trabalhar na cidade de carteira assinada. Os depoimentos, da 

autora e das testemunhas, além de vagos e imprecisos, são frágeis, não 

conduzem ao convencimento sobre o trabalho em regime de economia 

familiar por tempo suficiente à obtenção do benefício. Frisa-se, ademais, 

que o requerido trouxe o documento de Cadastro Nacional de Informações 

Sociais (CNIS), onde informa que a autora possui vínculo urbano no 

período de 01/081985 a 12/1985, bem como recebe pensão por morte do 

marido, não acostando documentos acerca da qualidade especial de seu 

falecido esposo. Dessa forma, diante da fragilidade e insuficiência do 

conjunto probatório, não se pode reconhecer a condição de rurícola da 

parte autora, pois não restou provado o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo período correspondente à carência, 

portanto, não há como conceder a aposentadoria especial por idade 

pleiteada. Nesse sentido, a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA INIDÔNEA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE 

UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. 

Não se prestam como necessário início razoável de prova material do 

labor rural documentos confeccionados em momento próximo ao 

ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, em especial 

quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos. 2. 

Não é admissível o reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. Considerado o caráter 

social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a 

renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. 

Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” (AC 

0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015). Subsumida a hipótese dos autos aos argumentos supra, a 

hipótese é de indeferimento do benefício. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BERNADETE 

VENTURA DE ALMEIDA DANTAS em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001674-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE VENTURA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOÃO BATISTA MOREIRA (TESTEMUNHA)

DEOLINA SIQUEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 175.597.561-6, que foi indeferido. 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. Conforme o art. 39, I, 

da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena ou 

por prova testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos 

para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com as provas 

documentais e testemunhais produzidas nos autos, a parte autora 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 64 anos de idade, 

como se infere especialmente do seu documento de identidade. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 156 meses, ou 

13 (treze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 143, da Lei nº 

8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia familiar. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a 

parte Requerente juntou a certidão de casamento, onde se vê averbado o 

início da prova material, consistente profissão de lavrador do seu marido, 

condição que, em tese se estende à esposa; ficha cadastral da Cemat; 

documentos do INCRA, recibos da Associação dos Produtores do Ribeirão 

dos Cocais e alguns recibos de compra de produtos agrícolas. A prova 

oral foi registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas a parte 

requerente e duas testemunhas. Em depoimento pessoal a parte 

Requerente alega possuir 65 anos, que já foi casada e atualmente 

encontra-se separada; reside na chácara onde tem criação, peixe, tira 

leite, vende peixe; tem um filho que auxilia a autora na venda dos peixes e 

que o ex-marido foi quem fez os tanques de peixe. A testemunha, Ozoni 

Machado de Oliveira; declara que conhece a autora há mais de 20 anos, 

que ela trabalha com peixe; sendo o serviço manual e que não possui 

empregados; que sabe que a autora foi casada. A segunda testemunha, 

Eurides Crisostomo de França; declara conhecer a autora há mais de 20 

anos; que é assentada e planta o básico: mandioca, abóbora; não tem 

empregado, tem pequenos tanques de peixe; já foi casada e conhece o 

ex-marido da autora e que ela sempre trabalhou como rural. Em que pese 

o ex-marido da autora possui vinculo urbano, conforme CNIS em anexo, 

destaco que este é do período de 30/06/1971 à 12/1997. Outrossim, das 

provas carreadas nos autos, constato da ficha cadastral da CEMAT, que 

encontra-se no nome da autora no endereço do sítio Sto Antônio desde 

19/05/1997. Verifico, ainda, que os demais documentos consistente na 

prova material são a partir desta data. Assim, entendo que a autora 

cumpriu os 13 anos de carência como segurada especial, vez que, como 

afirmado por ela e pelas testemunhas, ainda reside na zona rural. 

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pedido inaugural, assinalando-se que 

“o benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada à 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus.” (TRF-1 - AC 0014013-33.2013.4.01.9199/MT, Rel. Juiz Federal 

Carlos Augusto Pires Brandão (Conv.), 1ª Turma, e-DJF1 p. 938 de 

12.09.2014). Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c art. 201, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora nesta ação, 

condenando a parte ré a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida Lei Federal, no valor de 01 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, bem como 

o abono anual previsto no art. 40 da respectiva Lei. A título de tutela 

antecipada e por entender que agora restaram preenchidos os requisitos 

legais para tanto, determino à autarquia previdenciária que proceda a 

imediata implantação do referido benefício em favor da parte requerente, 

sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

da ordem judicial. A correção monetária incidirá a partir do vencimento e 

juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Sobre a condenação, deverão incidir juros moratórios aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 
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9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09 (ADIs nº 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Deixo 

de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo 

sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I 

a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a União e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Adelaide Ventura da 

Costa; 1.a. CPF nº 615.508.331-20; 1.b. Nome da mãe: Joanita Ventura de 

Almeida; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por idade rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 14/03/2016 (data do requerimento administrativo); 4. 

Renda mensal inicial: 1 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sítio 

Santo Antônio, Assentamento Ribeirão dos Cocais, Município de Nossa 

Senhora do Livramento-MT. Data do início do pagamento administrativo: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338015 Nr: 6266-29.2014.811.0002

 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: VALDEMIRA RODRIGUES DE AMORIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 419760 Nr: 21873-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331150 Nr: 27438-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUELI FORTES DA SILVA, ROSIMEIRE GONÇALINA DE 

SOUZA, CLEUZA MARIA DA SILVA, RITA MARCIA DE CAMPOS, ANTONIA 

AUGUSTA POMPEU DE AMORIM, LOURDES APARECIDA GOMES DA 

COSTA, HERCULANA LAURA DOS SANTOS, JUCIMARE REI DE HUNGRIA, 

MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, ANA VIANA DOS SANTOS 

NEGRISOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334300 Nr: 2862-67.2014.811.0002

 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: ELIZA ALUIZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396178 Nr: 9287-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO, HELIOMAR SOARES 

PANIAGO, CANUTA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402040 Nr: 12412-52.2015.811.0002

 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: SUSETTE DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332010 Nr: 762-42.2014.811.0002

 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: IZABEL VALDEVINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335048 Nr: 3532-08.2014.811.0002

 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: PAULO CEZAR SIQUEIRA, LENYL NOBRE DE MIRANDA, 

ELIETE BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339463 Nr: 7512-60.2014.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410449 Nr: 16887-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL MARIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:OAB16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende a 

Concessão do Auxílio-Acidente 50% Previdenciário.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Decorrido prazo sem impugnação.

Laudo pericial.

É o breve relato. Decido.

O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, in 

verbis: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da leitura deste dispositivo, pode-se extrair que quatro são os requisitos 

para a concessão do benefício em tela: a qualidade de segurado; a 

superveniência de acidente de qualquer natureza; redução parcial da 

capacidade para o trabalho, e o nexo causal entre o acidente e redução 

da capacidade.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

O laudo médico pericial atesta que o Autor apresenta história pregressa 

de trauma em ombro esquerdo após o acidente de trânsito, com 

consequente sequela parcial, apresentando limitação parcial e permanente 

para atividades que exijam elevação máxima do membro superior 

esquerdo.

 Destarte, presentes os requisitos legais, a parte Autora faz jus ao 

benefício de auxílio-acidente, uma vez que apresenta incapacidade laboral 

parcial e permanente.

O termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, 

quando este for pago ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou 

ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do 

auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a 

data da citação. Precedente: REsp 1676491/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017.

Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do 

auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado, concedo a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de auxílio-acidente, 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).

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

§3º, inciso I do CPC. 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, 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.: 426897 Nr: 25594-08.2015.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 426985 Nr: 25673-84.2015.811.0002

 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: SERGIO LUIZ ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes, em parte, os pedidos formulado pela parte 

Autora, a fim de condenar a Autarquia Ré a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, retroativamente à data 

seguinte da cessação do auxílio-doença, no valor a ser calculado pelo 

INSS, bem como o abono anual (art. 40 da respectiva Lei); efetuar o 

pagamento das parcelas vencidas a partir da data seguinte da cessação 

do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430398 Nr: 1048-49.2016.811.0002

 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: TATIANE DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:OAB16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 445720 Nr: 9791-48.2016.811.0002

 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: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 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.: 317018 Nr: 13381-38.2013.811.0002

 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: ANTONIO SALES NAZAREM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE LEOPOLDINO - 

OAB:15398

 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. E ainda, revogo a tutela antecipada concedida 

à fl. 125. 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.: 338021 Nr: 6271-51.2014.811.0002

 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: ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca do Retorno dos Autos da Segunda Instância, e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 373719 Nr: 22092-95.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA ANDRADE ARRAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar 

o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 6067626539, com duração de 

120 (cento e vinte dias), contados a partir da data desta sentença, sendo 

certo que a parte Autora poderá requerer junto ao INSS a prorrogação do 

benefício antes do término desse prazo, se permanecer inapta para o 

trabalho; pagar os atrasados do auxílio-doença desde o dia seguinte à 

DCB do NB 6067626539, até o efetivo restabelecimento do benefício; deve 

a parte Autora se submeter aos procedimentos descritos no art. 101 da 

Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 407962 Nr: 15585-84.2015.811.0002

 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: CONCEIÇÃO TEIXEIRA FRANCISQUINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar 

o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor da parte 

Autora (NB 6089255517) a partir do dia seguinte ao da cessação do 

benefício; excepcionalmente, fica assegurado a parte Autora o direito ao 

recebimento do benefício de auxílio-doença até que o INSS providencie 

sua reinclusão no mercado de trabalho através do processo de 

reabilitação profissional previsto no art. 89 e ss da Lei 8.213/91, para tanto 

fixo o prazo de até 06 (seis) meses, contados a partir da data desta 

sentença; deve a parte Autora se submeter aos procedimentos descritos 

no art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410549 Nr: 16942-02.2015.811.0002

 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: WANDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:OAB/MT 

10.003-B

 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.: 417903 Nr: 20921-69.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA DE JESUS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/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.: 423008 Nr: 23549-31.2015.811.0002

 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: JOSE MARIA DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

restar configurada a incapacidade laboral parcial e permanente para a 

concessão do auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da 

cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 434154 Nr: 3526-30.2016.811.0002

 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: RAFAEL GUILHERME DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 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.: 434415 Nr: 3681-33.2016.811.0002

 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: GILSON LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435524 Nr: 4348-19.2016.811.0002

 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: DEVAIR BERALDO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pela parte Autora, a fim 

de condenar a Autarquia Ré a majorar em 25% a aposentadoria por 

invalidez - NB 067.457.712-4, desde a data do requerimento administrativo 

(DIB em 24/09/2013); efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir 

da data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição 

quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC.Em se tratando de verba alimentar e porque 

fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado, concedo a tutela provisória de urgência, 

determinando ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, a majoração no 

valor de 25% sobre a aposentadoria por invalidez da parte Autora (art. 

300 do CPC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442300 Nr: 7949-33.2016.811.0002

 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: OSIEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do 

auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442303 Nr: 7952-85.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a conceder o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, retroativamente a partir da data imediatamente 

posterior a indevida cessação do benefício NB 6083425178, observada a 

prescrição quinquenal. Observo, por salutar, que a parte Autora poderá 

ser convocada a qualquer momento para avaliação das condições que 

ensejaram a aposentadoria, na forma do art. 43, § 4º da Lei 8.213/91, 

devendo comparecer perante a perícia médica do INSS sempre que 

necessário excetuado as hipóteses do art. 101, § 1º, do mesmo diploma 

legal. Por consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 445724 Nr: 9794-03.2016.811.0002

 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: JOSANE PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

Restabelecimento do Auxílio-Doença ou Concessão do Auxílio-Acidente 

50% Previdenciário.

Tutela de urgência indeferida.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Decorrido prazo sem impugnação.

Laudo pericial. Encerrada a instrução processual.

É o breve relato. Decido.

A concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença exige a 

comprovação do preenchimento simultâneo de requisitos essenciais: 

prova da condição de segurado e sua manutenção à época do 

requerimento do benefício; carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

demonstração de que a doença incapacitante não seja pré-existente à 

filiação do segurado no RGPS, exceto nos casos de progressão e 

agravamento; incapacidade laborativa temporária por período superior a 

15 dias.

Já para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, os 03 

(três) primeiros requisitos são os mesmos, mas a incapacidade deve ser 

total e permanente e insuscetível de reabilitação para atividade diversa 

que garanta a sobrevivência.

E na hipótese de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece 

que o benefício será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia.

Postas estas premissas, cabe analisar as provas trazidas aos autos.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

No tocante à incapacidade laborativa, diante do laudo médico exarado pela 

perita judicial, é irrefutável que a parte Autora não está atualmente incapaz 

para o trabalho.

Segundo a perita, a parte Autora apresenta história pregressa de acidente 

de trânsito, ocorrido em 13/03/2014, porém sem repercussão clínica que a 

impeça de exercer atividade laboral, vez que apenas ficou com limitação 

da amplitude de flexão máxima do joelho esquerdo. Concluiu-se que não 

há incapacidade laborativa e não há limitação para a vida independente. 

Não se aplica a reabilitação profissional.

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.: 450036 Nr: 11923-78.2016.811.0002

 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: ALEXANDRE CAMPOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:OAB16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453812 Nr: 13530-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA THEODOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:19396

 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.Intime-se a Gerência Executiva do INSS 

de Cuiabá, determinando que a mesma revogue o auxílio-doença, após o 

transcurso do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da sua 

intimação, nos termos do artigo 296, do Novo Código de Processo Civil. 
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Dado a urgência e relevância do caso, a presente decisão servirá como 

mandado.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: 1000573-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004627-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO (AUTOR)

ALESSANDRA MAZINI (AUTOR)

JOAO MAZINI (AUTOR)

MARIA LEANDRA MAZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Impulsiono 

estes na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a 

parte autora e requerida para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de cinco dias. LUIZ CARLOS DA SILVA 

GESTOR SUBSTITUTO 31 de janeiro de 2018 SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004124-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (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, LOCENIL SAVIO COSTA LEITE, 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 ao 

servidor, ressaltando, ainda, que a autora foi admitida em 2008 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 
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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 

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 
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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 Locenil Savio Costa Leite 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, ZENIL PEREIRA NUNES, qualificada nos autos em epígrafe, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças de Vencimentos” 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. 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 requerido a 

proceder à incorporação à sua remuneração da diferença salarial de 

11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), que deverá 

incidir sobre o 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração. Pede, ainda, seja o réu condenado ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Junta declaração funcional, contratos de trabalho e 

fichas financeiras. Apesar de citado o réu não contestou o pleito (ID 

9701029). 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 
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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 de adentrar o mérito, 

por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado (ID 

9701029), 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 8.9.2016, 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 8.9.2011 a 8.9.2016. 

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 
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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 

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 de Vencimentos intentada 

por Zenil Pereira Nunes 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 8.9.2011, 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: 1002942-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEEVY GRAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Redesigno a perícia médica para o dia 16 de março de 2018, a 

partir das 13h30min, nos moldes já ordenados no despacho de ID 

9377914, tendo em vista a justificativa da ausência do autor na perícia 

médica anteriormente agendada (ID 10460544).
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 299896 Nr: 20530-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Expeça-se alvará para levantamento do valor identificado no ofício retro, 

intimando-se, na sequência, a parte exequente, para se manifestar sobre 

o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247628 Nr: 20714-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA., ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO 

FILHO, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, LEDA ANTUNES GONÇALVES, 

ALLAN KARDEC SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Novo Código de 

Processo Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do NCPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 219280 Nr: 14731-37.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Expeça-se alvará para levantamento dos valores identificados nos ofícios 

retro, intimando-se, na sequência, a parte exequente, para se manifestar 

sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284838 Nr: 12750-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SRA GUIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada, por meio de seu procurador, 

acerca da efetiva penhora "on line" às fls. 35-36, no valor de R$ 30.702,51 

(trinta mil, setecentos e dois reais e cinquenta e um centavos), bem como 

para, querendo, no prazo legal, apresentar embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320207 Nr: 16597-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENILDES NUNES DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para 

se pronunciar a respeito do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, 

às fls. 142-146, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331482 Nr: 210-77.2014.811.0002

 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: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES, OSMAR MILAN CAPILÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, FELIX MARQUES, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES, 

SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA, MARIA LUZIANE RIBEIRO BRITO, NEUZA 

MARIA CURVO, ARTUR CONY CAVALCANTI, AUREMACIO JOSE TENORIO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT, OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora, por meio de seus procuradores, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a peça de fls. 

918-919.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 87999 Nr: 9667-51.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOELSON JESUS GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS MARTINS, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 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

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ordenando sejam intimados os executados por edital, 

com o prazo de 20 dias, certificando-se, após, o decurso do prazo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247630 Nr: 20697-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, LEDA ANTUNES GONÇALVES, 

ALVIDES ATAIDE GONÇALVES, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, 

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, ALLAN KARDEC SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13440-A/MT
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 Visto...

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Novo Código de 

Processo Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do NCPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002

 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: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para requerer o que de direito, nos 

termos da sentença às fls. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 352711 Nr: 17811-96.2014.811.0002

 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 CATARINA CONCEIÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Com fulcro no art. 1010, § 3°, do CPC, ordeno sejam remetidos os autos à 

instância superior para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380241 Nr: 26886-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, em 5 dias, nos 

termos do despacho às fls. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 406351 Nr: 14763-95.2015.811.0002

 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: ANTONIA GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413762 Nr: 18791-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEYRE QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ ROCCO 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivamente protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 426888 Nr: 25585-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA SUPREMA LTDA ME, LUANA 

ESCOBAR ALIOTI, EDUARDO BOCON ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Antes de analisar o pedido de desbloqueio de valores da parte executada 

(fls. 27-59), ordeno a intimação da parte exequente para, em dez dias, se 

manifestar objetivamente acerca do alegado pagamento do débito 

tributário, bem como do pedido de desbloqueio de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245963 Nr: 6246-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACILA LUZIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Expeça-se alvará para levantamento dos valores identificados nos ofícios 

retro, intimando-se, na sequência, a parte exequente, para se manifestar 

sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247626 Nr: 20711-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, TUT TRANSPORTES 

LTDA., ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, ALLAN KARDEC 

SANTOS, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, LEDA ANTUNES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - 

OAB:13440-A/MT, JENZ PROCHNOVV JUNIOR - PROC. EST. - 

OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Cumpra-se integralmente o item ''I'' do despacho de fl. 93, expedindo-se 

Requisição de Pequeno Valor nos moldes pleiteados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 263996 Nr: 3001-24.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Expeça-se alvará para levantamento do valor identificado no ofício retro, 

aguardando-se, após, o processo na secretaria até o efetivo pagamento 

do valor principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 271351 Nr: 12113-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RFTQ, RUBENS DE ARAÚJO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de 

cálculo de fl. 177, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331600 Nr: 329-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MFSDAD, GUSTAVO PHELIPE DALPIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA CORREA DA 

COSTA - OAB:11509/O, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:OAB/MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Expeça-se alvará para levantamento dos valores identificados nos ofícios 

retro, intimando-se, na sequência, a parte exequente, para se manifestar 

sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 415780 Nr: 19765-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL VITAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida ao servidor público municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I e 

art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE 

OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

das servidoras, com base nos dados e documentos apresentados nos 

autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 511641 Nr: 19905-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, PROSENA 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, VANIO MALDI, RAPHAEL 

CORRÊA MALDI, JORGE CARRILHO DE CASTRO, VANILDO MALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de sustação do protesto da CDA nº 20153978, ante a 

comprovação documental de depósito judicial do valor pecuniário realizado 

nos autos da Execução Fiscal nº 25578-16.2015.811.0002, código 427369 

(apenso, fl. 68-69), o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário a 

teor do artigo 151, inciso II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ.

Para a efetivação da decisão ora proferida e em nome da 

desburocratização do processo, valerá esta decisão como ofício a ser 

entregue pelo próprio Autor ao Tabelionato de Protesto desta Comarca 

para que tome ciência acerca da sustação do protesto do título indicado. A 

entrega desta decisão no Cartório Extrajudicial deverá ser comprovada 

nestes autos no prazo de 5 dias.

Atente-se o Réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão 

as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório 

à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Intime-se a parte embargada para impugnar no prazo de trinta (30) dias, 

juntando o procedimento administrativo, se houver.

 Impugnados e com juntada de documentos, diga em réplica a embargante 

em 10 (dez) dias. Após, digam se pretendem produzir provas, justificando 

a sua necessidade e pertinência.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 330307 Nr: 26596-81.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO HENRIQUE DE SOUZA, Cpf: 

07817905908, Rg: 12533357, Filiação: Iris Regina Leite da Rosa e Nilton de 

Soua, data de nascimento: 02/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Apucaranã-PR. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, de todo teor 

contido na denúncia, cuja cópia segue anexa, INTIMANDO-O para 

apresentar sua defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Resumo da Inicial: No dia 06 de julho de 2013, por volta das 22h30min, nas 

dependências do ''Posto de Combustível Miriam III"", localizado na Rodovia 
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dos Imigrantes, km 7,5, bairro Capão Grande, neste município de Várzea 

Grande, DIEGO HENRIQUE DE SOUZA, consciente e agindo com animus 

necandi, valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da 

ofendida, tentou matar Laiz dos Reis, desferindo-lhe inúmeros golpes com 

uma arma branca, atingindo-a e provocando os múltiplos ferimentos 

descritos no laudo pericial e respectivo mapa topográficp de fls. 193/198, 

somente não se consumando o homicídio por circunstancias alheias à 

vontade do denunciado.O Ministério Público denuncia DIEGO HENRIQUE DE 

SOUZA nas sanções do art. 121, paragrafo 2°, III e IV, c.c. art. 14, II todos 

do Código Penal, com as implicações da Lei n°8.072/1990.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Ação Penal em tramitação, ora 

reavaliada em decorrência do Of. Circular 81/2017-GAB-J.Aux.Processo 

em ordem.Cumpra-se, integralmente, a decisão de p. 320.

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, ALCIRA MARIA DE 

SOUSA MARIMÃ GOES, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2017

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 373461 Nr: 21906-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA SILVA DE SOUZA, 

FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 15.304, defensor de 

Osmar Moreira Silva de Souza, para que tome conhecimento da sentença 

de pronuncia a seguir transcrita: Vistos etc... Feitas essas considerações, 

pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação 

constante da denúncia, PRONUNCIO OSMAR MOREIRA SILVA DE SOUZA 

e FRAMIOS CUSTÓDIO LEOTÉRIO, qual. nos autos, com fundamento no 

art. 413, do CPP, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV 

c.c. 29, do Código Penal, para que se submetam a julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri, desta Comarca.Os pronunciados deverão aguardar o 

julgamento e eventuais recursos presos, conforme fundamentos já 

apontados nos decretos anteriores, renovada agora na pronúncia a 

necessidade de garantir à ordem pública, por conta da gravidade objetiva 

do delito de execução sumária, restando evidente a necessidade de 

garantir a aplicação da lei penal com a manutenção da custódia cautelar 

até a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo insuficiente a 

substituição das prisões por medidas cautelares diversas.Quanto ao 

pronunciado Osmar ainda se verificou nos autos que ele ameaçou 

testemunhas do processo, e por necessidade de garantir a ordem pública, 

que foi abalada pela notoriedade e circunstâncias do delito em suposto 

exercício de justiça privada.Comunique-se ao Juízo da 5ª Vara Criminal 

local, Processo n. 2401-90.2017.811.0002 (Id. 480785), o teor desta 

sentença de pronúncia.P. R. I. Várzea Grande, 29 de novembro de 2017. 

Juiz OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 313721 Nr: 9919-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Doutora Maria das Graças Silva Medeiros OAB/MT 

22707/O, foi devidamente para apresentar Alegações Finais, pelo DJE nº. 

10092, foi publicado em 31/0/2017, decorreu o prazo legal para apresentar 

Alegações Finais e até a presente data não apresentou Alegações Finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395813 Nr: 9018-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRBDA, AMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085 - MT, UNIVAG - OAB:

 Intimar Doutor Jairo Souza da Silva OAB/MT 16085, defensor de ST~enio 

Rafael Bertulio do Amaral, para que tome conhecimento da sentença de 

pronuncia prolatada nos autos a seguir transcrita: Vistos etc... Feitas 

essas considerações, admito em parte a acusação e:

1. IMPRONUNCIO Stenio Rafael Bertulio do Amaral, com fundamento no art. 

414, do CPP;

2. PRONUNCIO Antônio Marcos Alves do Amaral, com fundamento no art. 

413, do CPP, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV (vitima 

Wagner) e art. 121, § 2º, IV e V, (vítima Johny), todos do Código Penal, 

para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta 

Comarca.Tendo em vista a pronúncia, renovo a necessidade da cautela 

prisional provisória do acusado Antônio Marcos Alves do Amaral, pois se 

encontra foragido da justiça, havendo informação nos autos (p. 134) de 

que já esteve preso por crime de porte ilegal de arma de fogo na Comarca 

de Peixoto de Azevedo, e, inclusive não foi encontrado para citação 

(espelho em anexo), sendo obviamente necessário que o Estado barre 

sua reiteração e progressão criminosa, renitente na prática de crimes 

graves, a apontar também real periculosidade.Assim, oficie-se a 

autoridade policial para que diligencie no imediato cumprimento do 

mandado de prisão expedido e até o momento não cumprido.Expeça-se 

Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, em favor de 

STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL.Comunique-se ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (Id. 68223) o teor desta 

decisão.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 470231 Nr: 21245-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA COSTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARIBE ADRIAO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Intimar Doutor Joaribe Adrião de Oliveira, defensor de José Maria Costa 

Gonçalves, para que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: 

Vistos.Recebo a apelação, apenas em seu efeito devolutivo. Vista ao 

apelante e apelado para o oferecimento de suas razões e contrarrazões, 

no prazo sucessivo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600). Após, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça. Int.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516459 Nr: 22533-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELIO ANTONIO CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT11265, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:OAB/SP 300955

 DECISÃO

I – Designo a audiência para interrogatório do Réu para o dia 27/02/2018, 

às 14 horas.

II – Intime-se o Réu junto ao endereço indicado pelo Juízo deprecante, sem 

olvidar, caso necessário, do disposto no artigo 212, §2°, do CPC.

III – Não encontrado o Réu nos endereços disponíveis e não havendo 

qualquer outra informação acerca da sua atual localização, certifique-se e 

devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da 

audiência. Intime-se a Defensoria e cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 314168 Nr: 10412-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA CUNHA DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo Dos Santos - 

OAB:19550/O, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818

 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 Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 13760 Nr: 1438-49.1998.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luiz Rodrigues da Silva Filiação: , brasileiro(a), natural 

de Várzea grande-MT, solteiro(a), prencista de marcenaria, Endereço: Rua 

Portugual, S/nº, Bairro: Acarai, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo para informar o 

número de seu CPF e de sua conta corrente para devolução de valor pago 

a título de fiança.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 424243 Nr: 24220-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - 

OAB:4.062

 DECISÃO

I - Em face da ausência de intimação do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIVAG, bem como a certidão de fls. 137, redesigno a audiência de 

justificação para o dia 20/02/2018, às 14:45 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 499913 Nr: 13701-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON ARRUDA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Genilson Arruda Fagundes, Rg: 18136117 SSP MT 

Filiação: João Evangelista Fagundes e Ana Rosa de Arruda, data de 

nascimento: 12/11/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

tatuador, Endereço: Rua D, Bairro: Mangabeira, 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. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Em assim sendo, o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso oferece Denúncia em desfavor de Genilson Arruda 

Fagundes, como estando incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, razão pela qual requer a instauração da competente 

Ação Penal, citando-o para se ver processar, devendo ao final ser 

condenado, e intimando, na ocasiçao oportuna, as pessoas abaixo 

arroladas. Em não sendo encontrado no enderteço constante dos autos 

de inquérito policila, desde já fica requerido a consulta junto ao "Portal do 

Magistrado", a fim de colher informações de outros endereços registrados 

em nome do denucniado. Por oportuno, em restando inexitosa a pesquisa 

acima mencionada, requer seja determinada a citação por edital, na forma 

do que dispõe o artigo 361, do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I - A certidão de fls. 61 informa que o Réu foi solto por força de alvará em 

25/03/2017. Ocorre que às fls. 57 consta resposta da SEJUDH informando 

que ele se encontra segregado (16/10/2017).

II - Assim, tendo em vista as incoerências entre as informações, oficie-se 

novamente informações acerca de estar o Réu segregado em alguma 

unidade prisional.

III - Caso a resposta seja positiva, proceda-se a sua efetiva citação.

IV- Caso a resposta seja negativa, proceda-se sua citação por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 515830 Nr: 22124-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 DECISÃO

I – Designo a audiência para interrogatório do Réu para o dia 28/02/2018, 

às 13:30 horas.

II – Intime-se o Réu junto ao endereço indicado pelo Juízo deprecante, sem 

olvidar, caso necessário, do disposto no artigo 212, §2°, do CPC.

III – Não encontrado o Réu nos endereços disponíveis e não havendo 

qualquer outra informação acerca da sua atual localização, certifique-se e 

devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da 

audiência. Intime-se a Defensoria e cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 339406 Nr: 7472-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 155, §4º, I e IV, do CP, o réu JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE 

SOUZA. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 23 de janeiro 

de 2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 460424 Nr: 16693-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MICHELLE DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT, ARIANE CRISTINA BISPO 

MAGALHÃES - OAB:22.417, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 3.237-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Maria Michelle da Silva Filiação: Josefina da Silva, data 

de nascimento: 17/10/1988, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), desempregada

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, 

INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR MARIA MICHELLE DA 

SILVA, brasileira, filha de Josefina da Silva, nascida aos 17/10/1988, 

natural de Várzea Grande/MT, como incursa nas penas do artigo 157, § 

2º, inciso II do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que a Ré é primária.

 A culpabilidade é evidente, revelando audácia e destemor, uma vez que 

rendeu a vítima, em plena via pública, subtraindo-lhe a bolsa e o celular.

 Quanto ao motivo do crime, a Ré alegou estar sob o efeito de drogas.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo e as consequências são 

as naturais.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em razão da qualificadora prevista no art. 157, § 2°, II do Código Penal, 

aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, perfazendo o total de 5 (cinco) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer 

outras causas especiais de diminuição ou aumento, torno-a definitiva. 

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira da Ré, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar a Ré ao pagamento das taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Foi apreendido nos autos um capacete que, até a presente data, não foi 

reivindicado por ninguém. Assim, decreto seu perdimento e determino a 

destruição. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de janeiro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 350673 Nr: 16328-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DO CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos etc.

Intime-se o réu e sua advogada particular da sentença de fls. 186/191.

Apesar de a Sra. Gestora não ter certificado a tempestividade do recurso 

interposto pelo Ministério Público, observa-se que o recurso é tempestivo, 

já que a sentença foi publicada no dia 15/01/2018 (fls. 186/191) e o 

Ministério Público foi intimado no dia 18/01/2018 (fls. 191-vº) e na mesma 

data interpôs o recurso (fls. 193).

Assim, recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público às fls. 193.

Dê-se vistas ao apelante para apresentar as razões de recurso, após a 

defesa para as contrarrazões.

Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498268 Nr: 12817-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 Vistos etc.

Observa-se que o acusado tem advogado particular na pessoa da Dr. 

Fabricio Costa Teixeira de Oliveira – OAB Nº 21.274 (fls. 53). Assim, 

intime-se referido profissional para apresentar defesa prévia no prazo 

legal (art. 55 da Lei 11.343/2206).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 350673 Nr: 16328-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DO CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intimação do advogado deviamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença que segue: "Isto posto, julgo parcialmente procedente a 

denúncia para DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu GILSON DO CARMO RODRIGUES para o delito previsto no art. 28, da 

lei 11.343/06, condenando-o nas penas relativas ao referido crime. 

CONDENO-O também nas penas do art. 16, caput, da Lei 

10.826/2003.Passo a dosar as penas –Do crime de posse de drogas para 

consumo pessoal –Submeto o réu às seguintes penas:I - advertência 

sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de execução; II - 

prestação de serviços à comunidade; ou III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo que será individualizado 

em execução.O prazo da pena prevista nos itens II e III anteriores, que são 

alternativos, terão duração pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, nos 

termos do § 3° do art. 28 em questão.Torno-a definitiva nos moldes 

acima.Da posse irregular de munições de uso restrito.Das circunstâncias 

judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que 

não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes motivos, com 

estribo no art. 59, art. 68 do Código Penal e art. 16, caput, da Lei 

10.826/2003 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) 

anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa.Não há atenuantes nem 

agravantes.Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Fixo o 

regime inicial aberto para o cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, 

em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas 

acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do 

Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Nos termos do art. 44, § 2º do 

Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, sem prejuízo da 

multa, por duas restritivas de direitos, a serem individualizadas e 

fiscalizadas em sede de execução penal.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 512580 Nr: 20399-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

26/02/2018 ÀS 15:30 HORAS, RETIFICANDO A INTIMAÇÃO EQUIVOCADA 

DO DIA 12/01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Vistos etc.Cuida-se de pedido de doação das armas de fogo e das 

munições apreendidas nos autos nº 22648-92.2017.811.0002 – Id. 

516714, postulado pela Gerência de Material Bélico da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso/PMMT (80/94..).Com relação aos demais 

armamentos deverá o Comando do Exército proceder a doação a qualquer 

outro órgão de segurança pública de demonstrar interesse, ou destruição 

nos termos do art. 65, caput, do Decreto nº. 8.938/201626.Instrua-se o 

oficio com cópia do auto de apreensão (fl. 17/18), do laudo pericial das 

armas de das munições (fls. 51/56), bem como do pedido original de fls. 

80/99 e da manifestação ministerial de fls. 100/103. Notifique-se o 

Ministério Público.Comuniquem-se à Gerência de Material Bélico da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso/PMMT.Observa-se que o acusado foi 

pessoalmente notificado (fls. 78/78) e indicou o Dr. Robson da Silva – 

OAB/MT n. 17058/0, que o acompanhou quando do seu interrogatório na 

fase policial (fls. 24/25). Assim, intime-se referido profissional para 

apresentar defesa prévia no prazo legal. Com a apresentação da defesa, 

voltem-me para deliberação.Int.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO DA DECISÃO 

QUE SEGUE: (...).Observa-se que o acusado foi pessoalmente notificado 

(fls. 78/78) e indicou o Dr. Robson da Silva – OAB/MT n. 17058/0, que o 

acompanhou quando do seu interrogatório na fase policial (fls. 24/25). 

Assim, intime-se referido profissional para apresentar defesa prévia no 

prazo legal. Com a apresentação da defesa, voltem-me para 

deliberação.Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 457971 Nr: 15455-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARINHO DA SILVA, LUCAS RAFAEL 

PEREZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença: "Intimação do advogado devidamente habilitado da parte 

dispositiva da sentença: "DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas 

imputado aos réus LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES e RAFAEL MARINHO 

DA SILVA para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e 

paraCONDENAR o réu RAFAEL MARINHO DA SILVA nas penas do art. 12, 

caput, da Lei 10.826/2003 c/c art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do 

Código Penal."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 517543 Nr: 23077-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA, 

ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:19486/O, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - 

OAB:20.627-0

 Dr. PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, OAB - MT n.19.486 E 

PRISCILA DOS SANTOS DUARTE, OAB - MT n. 20.627 - da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 08 de fevereiro, ás 15h15 

min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 353127 Nr: 18089-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:7.180/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Drª. DÉBORA ADRIANA ALVES,OAB-MT 7.180 e Drº ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO , OAB-MT 3.549- para aprasentar alegações finais

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 513749 Nr: 20928-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALGNO DE MATOS TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Os argumentos trazidos pelo Advogado do acusado VALGNO DE MATOS 

TINOCO em sua resposta à acusação (negativa de autoria) se confundem 

com o próprio mérito da ação penal e somente poderão ser avaliados após 

a instrução criminal.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 488329 Nr: 7130-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 O momento apropriado para a análise da pretendida desclassificação do 

crime tipificado no art. 14, “caput”, da Lei nº. 10.826/03 para aquele 

previsto no art. 12, “caput”, do mesmo diploma legal é por ocasião da 

prolação da sentença.

Ademais, do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o 

acusado novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 298479 Nr: 19011-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABEZ RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16252/O, MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - 

OAB:268721/SP

 Diante da certidão da Sra. Gestora em substituição legal (fl. 258) dando 

conta da tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 257).

INTIMEM-SE recorrente e recorrido para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 427879 Nr: 26207-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR RODRIGUES NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16806/A

 Diante da certidão da Sra. Gestora em substituição legal (fl. 91) dando 

conta da tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 88/88-v).

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recorrente deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 525613 Nr: 1785-81.2018.811.0002

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA TOLENTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18853/O

 Trata-se de pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado por 

ANTÔNIA TOLENTINA DOS SANTOS por intermédio de seu Advogado.

Sustenta, em síntese, que está presa à mais de 24 (vinte e quatro) horas 

sem que sua prisão fosse comunicada ao Juízo competente.

Em consulta ao sistema Apolo verifico que o Auto de Prisão em Flagrante 

que foi lavrado às 12h30 do dia 29/JAN/2018 foi protocolado neste Fórum 

às 13h59 desta data e distribuído às 14h10 com o nº. 

1799-65.2018.811.0002, código 525630.

E, como se sabe, algumas poucas horas de extrapolação do prazo legal 

de vinte e quatro horas para comunicação da prisão em flagrante pode ser 

considerada mera irregularidade e, por certo, não tem o condão de 

invalidar o procedimento.

Ademais, diante da homologação do Auto de Prisão em Flagrante por este 

Juízo, restou, por óbvio, reconhecida a legalidade dos atos praticados pela 

Autoridade Policial, não havendo, assim, qualquer justa causa para o 

pedido formulado pela requerente.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido e, via de consequência, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, após as baixas de estilo.

INTIME-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 505867 Nr: 16891-20.2017.811.0002

 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: GBDS, DBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:7212-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado DANIEL LUIS PADILHA E SILVA, OAB/MT 

7212-E, para comparecer na audiência designada para o dia 28/02/2018 

às 15:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 516637 Nr: 22621-12.2017.811.0002

 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: JDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AGUIAR 

CASTILHO - OAB:OAB/MT 19765-E, BRUNO HENRIQUE ROCHA - 

OAB:8.004 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

19, designo audiência de conciliação para o dia 07 de março de 2018 às 

14 horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 512007 Nr: 20092-20.2017.811.0002

 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: ALEXANDRA HONORATO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELO NARCISO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado BENEDITO DA SILVA BRITO, OAB/MT 3822, 

para comparecer na audiência designada para o dia 28/02/2018 às 17:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 518804 Nr: 23813-77.2017.811.0002

 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: MMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSS, PAN, ACMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Adilson de Arruda 

Moura - OAB:, ULISSES GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 12.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA, 
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OAB/MT 12.749 e ULISSES GARCIA NETO, OAB/MT 11.512, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 28/02/2018 

às 14:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 428270 Nr: 26433-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSP, MrpgJGDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO SOUZA 

SANTOS - OAB:OABMT17708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS, 

OAB/MT 17.708, comparecer na audiência designada para o dia 

28/02/2018 às 17:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT, acompanhado da parte autora.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 519262 Nr: 24090-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

UNIVAG - OAB:230904/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo à intimação do Advogado da parte autora, para 

comparecer à sessão de conciliação/mediação designada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Várzea 

Grande, para o dia 06/03/2018, às 14:00 horas.

Raquel Scolari Teixeira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 525377 Nr: 1641-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSL, FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070-MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/O

 Vistos etc.

Diante do teor do artigo 148, parágrafo único, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) , considerando, ainda, que na 

presente ação busca-se a obtenção da tutela de adolescente que não se 

encontra em situação de risco (artigo 98 do ECA), conclui-se que este 

Juízo não é o competente para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, mas sim uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca, por 

se tratar de típica controvérsia entre as partes situada no âmbito do direito 

de família, isto é, sobre a guarda da adolescente.

A doutrina posiciona-se nesse sentido, senão vejamos:

“A alínea ´a´ menciona os pedidos de guarda e tutela. Juntamente com a 

adoção, a guarda e a tutela são os pedidos mais constantes na Vara 

menorista. Contudo, diferente da adoção, que sempre será proposta na 

Vara da Infância e Juventude, os pedidos de tutela e guarda são apenas 

recepcionados na Vara menorista nas hipóteses do art. 98, II, do Estatuto. 

Do contrário, a competência é da Vara da Família. (...)”. (ISHIDA, Valter 

Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente, Doutrina e Jurisprudência, 

12ª Ed., at., Edit. Atlas, pág. 303/304) grifos nossos

Por tais razões e com fulcro nos artigos 111 e 113, ambos do CPC, 

tratando-se de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, 

improrrogável e que deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau 

de jurisdição, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar a presente ação em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca, para onde os autos deverão ser remetidos 

com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

Intimem-se, inclusive o parquet.

Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005040-98.2016.8.11.0002

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:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

SERGIO LUIS KISS (EXECUTADO)

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT CERTIDÃO Intimação do 

autor, para que, em cinco dias, manifeste sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça. Várzea Grande31 de janeiro de 2018 ADELIA DE 

SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007449-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DORIGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007449-13.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE CARLOS DORIGAO 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional de 

contrato com pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, 

manutenção da requerente na posse do bem objeto do litígio e 

exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de restrição ao 

crédito, proposta por JOSÉ CAROS DORIGAO em desfavor de BANCO 

PAN S/A. 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 
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tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Novel 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 (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) 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 requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- 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 

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 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - 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 22/02/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 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 Novel 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 525108 Nr: 1443-70.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB-MT 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o 

autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária.

2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC.

4. Após o devido recolhimento, proceda à secretaria o apensamento aos 

autos de N° 14455-35.2010.811.0002.

5. Intime-se. Cumpra-se.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433833 Nr: 3322-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VW S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FRANCISCO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 8. Com estas considerações e fundamentos, JULGO PROCEDENTE o 

presente incidente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para atribuir à 

causa o valor de R$ 38.760,60 (trinta e oito mil setecentos e sessenta 

reais e sessenta centavos), que corresponde ao valor do contrato.9. Por 

oportuno, deixo de condenar a impugnada às verbas sucumbenciais por 

ser incabíveis à espécie. 10. Determino seja trasladada cópia desta 

decisão aos autos em apenso (Cód. 383768). 11. Após dêem-se baixas e 

arquivem-se. 12. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 259227 Nr: 18446-19.2010.811.0002

 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): LUIS ARNALDO REYES SAROVICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 18/09/2017, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10105, de 20/09/2017 e publicado no dia 

21/09/2017, não constou o nome do novos patrono nomeado pelo 

requerente em fls. de nº 119 , desse modo, faço-lhes nova intimação, para 

que se manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278303 Nr: 21880-79.2011.811.0002

 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): ETTORE DE O SILVA COMERCIO ME, ETTORRE 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

2. 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.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292027 Nr: 11807-14.2012.811.0002

 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: MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Vistos.

1. Diante da inércia da parte autora, acerca do cálculo apresentado pelo 

requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 124/132, para que surtam seus 

efeitos legais.

2. Na sequencia, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

manifestarem nos autos, requerendo o que entenderem necessário para o 

prosseguimento do feito, sob pena da arquivamento.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369809 Nr: 19316-25.2014.811.0002

 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): OTAVIO ALVES DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:OAB/MT7495

 intimação para a parte autora sobre o desarquivamento dos autos no 

prazo de 05 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 8420-64.2007.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

acerca da certidão de fls. 166, requerendo o que entender necessário 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208959 Nr: 4727-38.2008.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO BRANCO MAD PORTAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 Vistos.

.

1. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste 

acerca dos documentos apresentados pela instituição financeira às fls. 

429/437 e certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 439.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244608 Nr: 5197-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON BENEDITO CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 Vistos.

1. Considerando a inércia do requerente ao cumprimento da determinação 

de fls. 182, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

2. Às providências.

.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FELIPE DOS SANTOS -ME, 

CNPJ: 05689111000170 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTONIO FELIPE DOS SANTOS, Cpf: 79850413115, Rg: 0737519-0, 

Filiação: Amasio Escolastico de Campos e Mariana Escadelaria de 

Campos, data de nascimento: 24/05/1970, brasileiro(a), natural de Nossa 

Senhora Livramento-MT, convivente, motorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

Resumo da Inicial: Alega a parte Autora que pelo Contrato Particular de 

Confissão e Assunção de Dívida - operação 21/30003-8, com vencimento 

pactuado para o dia 01/02/2008, o executado assumiu a dívida no valor de 

R$60.963,99. De acordo com a Cláusula Oitava Garantias, foi dado em 

alienação fiduciária por este Contrato particular de Confissão e Assunção 

de Dívida um veículo do tipo FIAT IVECO DUCATO COMBINATO, 

2002/2003, CHASSI 93W231K213008608, cor Branca, que pode ser 

localizado na Rua Jaciara, s/nº, quadra 31, lote 05, Jardim Glória II, CEP 

781240720, na Cidade de Várzea Grande/MT, Que, além dos encargos da 

normalidade, também são exigíveis encargos decorrentes da 

inadimplência. Ante ao inadimplemento da financiada, o vencimento 

ordinário da dívida operou-se em 01/02/2008, o que torna o título 

plenamente exigível. Ocorre que o executado não cumpriuo pactuado, 

deixando de saldar o débito que, acrescido dos encargos financeiros 

pactuados e acessórios devidos calculados até 29/04/2011, importa no 

valor atualizado de R$116.983,91. O Crédito exequendo acima representa 

dívida líquida, certa e exigível na forma do artigo 586 do CPC. Ante o todo 

exposto Requer: a) a Citação do executado, para que no prazo de 

03(três) dias efetue o pagamento do principal, acrescido de juros de mora 

e correção monetária até a data do efetivo pagamento, honorários 

advocatícios fixados em 20%, custas processuais e demais cominações 

legais. E, caso não seja efetuado o pagamento da dívida, requer que seja 

realizada a penhora online, pelo sistema BACEN-JUD e a penhora do 

veículo do tipo FIAT IVECO DUCATO COMBINATO, 2002/2003, CHASSI 

93W231K213008608, cor Branca. Dá-se à causa o valor de 

R$116.983,91. Termos em que pede deferimento. Bauru, 30 de março de 

2011,

Despacho/Decisão: 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.

Advertência: 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.

Finalidade: PROCEDER À CITAÇÃO AO EXECUTADO 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 03 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.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298493 Nr: 19031-03.2012.811.0002

 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: MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO BMG S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386-SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:34.847-A/GO, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056, 

RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244223, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos.

.

1. Considerando a sentença prolatada às fls. 450/452 julgando 

improcedente o pleito requerido pela autora e ainda, considerando a 

ausência de recurso interposto pelas partes, consoante certidão de 

trânsito em julgado lavrada às fls. 460, determino a remessa dos autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

2. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL referente aos valores depositados pela 

ré BANCO DAYCOVAL S/A às fls. 457vº, transferindo-os para a conta 

indicada às fls. 462.

3. Consigno que não há custas a serem recolhidas nos autos, haja a vista 

o benefício da gratuidade processual concedido à autora.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370549 Nr: 19842-89.2014.811.0002

 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 ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE GOMES OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimaço para a parte autora manifestar no prazo de 05 dias, sobre o 

desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383768 Nr: 1243-68.2015.811.0002

 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: DOMINGOS FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VW S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Vistos.

1. Considerando que, nesta data, julguei procedente o pedido do 

requerido, nos autos da Impugnação ao Valor da Causa em apenso 

(Código 433833), retifique-se o valor da causa para R$ 38.760,60 (trinta e 

oito mil setecentos e sessenta reais e sessenta centavos).

2. Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do mérito, às 

partes para, no prazo de cinco dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

3. Às providências.

.

 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
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 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

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando as partes para que se manifestem acerca do laudo de fls. 

183/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11637 Nr: 736-74.1996.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CONCEICAO PINHO 

MARQUES - OAB:0968/MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100051 Nr: 9503-52.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:62222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLÁVIO JOSÉ FRACARO, Cpf: 

01003356087, Rg: 1090987, Filiação: Josefina Fracaro e Fiorelo Fracaro, 

data de nascimento: 14/12/1949, brasileiro(a), casado(a), Telefone 

6681.1627. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER À CITAÇÃO AO EXECUTADO 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 03 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: Mediante documento público firmado em 06/07/1996, 

deviamente registrado no Cartóriio Oficial de Registro de Imóveis de 

Diamantino - MT, na data de 17/10/1996, o Credor contratou com o 

Devedor, o empréstimo rural concedido por órgãos integrantes do sistema 

nacional de crédito rural, efetivado por meio de cédula de crédito rural 

hipotecária sob o nº0083003.96.0000078, nos termos previsto pelo 

Decreto-Lei 167/67. O devedor, ao receber o financiamento, reconheceu e 

confessou a dívida e comprometeu-se a pagar o banco credor o valor 

R$39.224,27, atéo dia 31 de outubro de 2003, em quantidade kg/lig. de 

milho, conforme conograma de pagamentos no contrato: 1ª parcela, 

vencimento 31/10/1997, 68.099 kg/lig. milho; 2ª parcela vencimento 

31/10/1998, 68.099 kg/lig. milho; 3ª parcela, vencimento 31/10/1999, 

68.099 kg/lig. milho; 4ª parcela, vencimento 31/10/2000, 68099 kg/lig. milho; 

5ª parcela, vencimento 31/10/2001, 68.099 kg/lig. milho; 6ª parcela, 

vencimento 31/10/2002, 68.099 kg/lig.milho; e 7ª parcela, vencimento 

31/10/2003, 68.099 kg/lig. milho. Posteriormente, em 31/10/1997, as partes 

firmaram aditivo de prorrogação do vencimento da 1ª parcela, que passou 

a vencer no dia 31/10/2004, com valor acrescido dos encargos 

financeiros anteriormente estipulados, mantendo-se inalteradas as demais 

parcelas, de acordo com os termos do contrato originário, tendo sido 

devidamente registrado o referido aditamento junto ao 1º Serviço Notarial e 

de Registro de Diamantino - MT, na data de 21/09/1998. A parcela de nº2 

também teve seu vencimento prorrogado automáticamente para o final do 

contrato, passando a vencer 31/10/2005. As prestações 01 e 02 foram 

prorrogadas haja vista a frustação de safra no período compreendido 

entre 1997 e 1998, sendo que o Banco Central do Brasil, através das 

Resoluções nº2.238 de 31/10/1996 e 2.666, de 11/11/1999, 

posteriormente alteradas pelas Resoluções nº2963, de 28/05/2002, 

determinou a prorrogação automática das parcelas com vencimento para 

31/10/1997 e 31/10/1998 para o final do contrato, o que acabou sendo 

benéfico para os devedores, pois, muito embora tenha ocorrido o 

vencimento antecipado da dívida em face do seu inadimplemento, não 

incidiram encargos moratórios na prestação nº2 até o presente momento. 

Mantiveram-se inalteradas as demais cláusulas do contrato originário. O 

reembolso de tais créditos acrescido dos encargos devidos à época de 

cada amortização, obitidos mediante aplicação do sistema PRICE ficou de 

ser efetuado pelos devedores nas datas acima referidas, encontrando-se 

impagas as parcelas vencidas em 31/10/1999, 31/10/2000, 31/10/2001, 

31/10/2002, 31/10/2003 e 31/10/2005. No entanto, em face do 

inadimplemento do devedor, aplica-se ao presente caso o que dispôs a 

Cláusula quarta do instrumento, antecipa-se o vencimento de todas as 

parcelas do contrato, incluindo-se no total devido, a prestação 02, com 

vencimento para 31/10/2005. O valor total das parcelas vencidas, 

atualizadas até a data base de 02/10/2006 (corrigidas monetariamente 

pelo INPC), acrescidas de juros moratórios de 1% ao ano é de 

R$95.440,13. Até o presente momento não houve a quitação da dívida pelo 

obrigado. Dado exposto, o Banco Bamerindus do Brasil s/a, em liquidação 

extrajudicial, promove a presente execução de cédula rural hipotecária, 

nos termos do Decreto-Lei 167/67, c/c com a legislação processual civil, e 

requer: a) preambularmente, seja fixada por Vossa Excelência, a multa 

prevista no art. 71. do Decreto-Lei 167/68, em até 10% sobre o valor 

principal e acessórios do débito, devido a partir do despacho inicial; b) 

Após, seja expedida mandado de citação do devedor para que no prazo 

de 24 horas, paguem o valor devido R$95.440,13, corrigido 

monetariamente pelo INPC, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao ano 

até a data do efetivo pagamento, além da multa fixada pelo M.M. Juízo de 

até 10% sobre o total da dívida, e, ainda, honorários advocatícios fixados 

em 20% sobre o total da dívida, ou nomeie bens à penhora, sob pena de 

lhe serem penhorados tanto quantos bastem para garantir a execução, 

ressaltando o credor que, independentemente da nomeação de outro 

bens, que não os dados em garantia ao cumprimento da dívida, não 

dispensa a penhora sobre hipotecados. c) no caso de não haver 

pagamento do débito e nem nomeação de bens à penhora por parte do 

devedor, fica requerida, desde logo, a efetivação desta nos bens 

oferecidos em hipoteca cedular de segundo grau, relacionados no 

contrato e indicados anteriormente, segundo o disposto no artigo 41, §1º, 

Decreto-Lei 167/67, por termo nos próprios autos, conforme preconizado 

pelo artigo 459, §º do CPC. Requer, outrossim, que da penhora seja 

intimado o devedor, bem como sau esposa, Srª Maria Bernadete da Silva 

Fracaro, no mesmo endereço do devedor, a fim de que possam opor 

embargos, querendo, no prazo legal, sob pena de prosseguir-se a 

execução nos seus ulteriores termos. Atribui-se à execução o valor de 

R$95.440,13. Nestes termos, pede deferimento. De Goiania para Várzea 

Grande - MT, 02/10/2006.

Despacho/Decisão: Vistos..1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. 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.5. Às providências.

Advertência: 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, 30 de janeiro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 252767 Nr: 11794-83.2010.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARTT RODRIGO X MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, SUE ELEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11.366

 Vistos..[...] 11. Dito isso, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias 

para que apresente a nota fiscal de venda extrajudicial do veículo bem 

como, no mesmo prazo, informar os valores pagos pelo autor, a título de 

VRG, para posterior liquidação de sentença a ser realizado pelo contador 

judicial.12. Uma vez apresentados documentos acima determinados, 

remetam-se os autos ao contador judicial para que elabore o cálculo, 

informando se o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda 

do bem, devidamente atualizados, é maior ou menor do que o total 

pactuado como VRG na contratação, devendo o cálculo informar 

discriminadamente, se há valor a ser restituído ao requerido ou saldo 

remanescente em favor da instituição financeira.13. Se, todavia, não 

houver manifestação do requerido, o cálculo deverá tomar por base o 

valor do veículo pela tabela Fipe, informado ás fls. 178. 14. Após o cálculo, 

às partes para que se manifestem sobre ele no prazo de 05 (cinco) dias, 

e, na sequência, conclusos para deliberações.15. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262763 Nr: 1471-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JACINTO ROCKENBACH, MARTA LUIZA 

ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 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.: 276403 Nr: 19841-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA, NEIDE SILVA 

DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, em cinco dias, retire o termo de Arresto, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 14956-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, 

JOSE DIAS LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, acerca da certidão de fls. 102, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

2. 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.

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:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência

 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:

 Intima-se a parte autora para retirar o Termo de Penhora expedido nestes 

autos, no prazo legal, conforme decisão de fls. 82.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332786 Nr: 1480-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP, MARIA 

JOSE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP, CNPJ: 

10678304000166 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA JOSE 

DE FIGUEIREDO, Cpf: 44194560191, Rg: 603606, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER À CITAÇÃO AO EXECUTADO acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para no prazo de 03 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Em razão da cédula de crédito bancário (mútuo) 

nº002087935, firmada em 24/09/2012, o exequente, como financiador, 

concedeu à parte executada um crédito total no valor de R$120.000,00. O 

crédito supracitado tem como objeto garantidor a cessão pela executada 

de cheque de emissão de terceiros, vinculada à conta cedente número 

1005986, agência 14500, nos termos do item V do instrumento particular 

de cessão fiduciária em garantia de duplicatas e/ou de cheques de 

emissão de terceiros e/ou de notas promissórias de emissão de terceiros. 

Pelo título de crédito verifica-se que a parte executada obrigou-se a pagar 

seu débito em 12 parcelas, cujo primeiro vencimento se deu em 

22/10/2012 e a última em 23/09/2013, conforme item II - Características da 

referida cédula, no entanto, a parte executada deixou de cumprir com o 

prometido, não tendo paga a sexta parcela, vencida em 21/03/2013 e as 

subsequentes. Desta forma, o título de crédito encontra-se vencido e 

absolutamente exigível, em conformidade com o disposto nas cláusulas 8ª, 

9ª e 10ª das consolidações Gerais do título pioneiro, em razão da falta de 

pagamento do débito na data pactuada. O valor do débito, no dia 

09/12/2013, perfazia o montante de R$133.349,31, corrigido nos termos do 

título de crédito. Diante do exposto, requer-se: a) a expedição de mandado 

de citação e penhora, com os favores dos artigos 172 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que, no prazo de três dias, paguem a 

importância de R$133.349,31, devidamente corrigida até a efetiva 

liquidação, com juros legais, custas e demais cominações previstas em 

leis; b) o arbitramento de verba honorária, constando mandado que, no 

caso de pagamento nos três dias será reduzido pela metade, consoante 

artigo652- a, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil; c) 

caso não haja o pagamento no prazo legal, seja procedida à penhora "on 

line", via BACENJUD, nos termos do artigos 655-a do CPC, até o valor da 

execução mais custas, despesas processuais e honorários de advogado; 

d) outrossim, requer a expedição de carta precatória para o cumprimento 

do ato citatório da fiadora MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, na Avenida 

Senador Filinto Muller, nº1301, apartamento 3002, Bairro Quilombo, 

CEP78043-409, Cuiabá-MT; e) ainda, caso não sejam encontrados bens 

passíveis de penhora, a intimação dos executados para indicá-los em 

cinco dias, pepna de ser considerado como praticante de ato atentatório à 

dignidade da justiça, conforme artigo 656, §1º e 600, IV do Código de 

Processo Civil, com imposição de multa de até 20% do valor da execução; 

Dá-se à causa o valor de R$133.349,31.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.1. Com fulcro no artigo 257 do 

Código de Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, 

via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências 

legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial 

ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA (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, 30 de janeiro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338560 Nr: 6757-36.2014.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS FERNANDO BRAGA, Cpf: 

81426062087, Rg: 01260679445, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Proceder à Intimação a parte Requerida para, no prazo de 

10(dez) dias, exercer seu direito de restituição do veículo apreendido nos 

autos, eis que o feito foi julgado improcedente, determinando a devolução 

do veículo.

Resumo da Inicial: Mediante Contrato de Financiamento para aquisição de 

bens, com taxa prefixada sob nº745592679, firmado em 15/10/2009, 

obrigou-se o requerido a pagar a importância de R$23.381,64, em 36 

prestações iguais e consecutivas. Em garantia das obrigações assumidas, 

o devedor tansferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no 

supramencionado contrato, a saber: MARCA FORD, MODELO RANGER 

XLT 4X4, CD, CHASSI Nº8AFER13F72J238435, ano de fabricação 2001 e 

modelo 2002, cor prata, placa DFU0060, RENAVAM 772078157. O 

requerido mesmo sendo devidamente notificado, não satisfez o débito, que 

se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de 

realizar pagamentos desde a prestação vencida em 15/06/2010, 

totalizando, até a presente data, a importância de R$21.694,19, A ser 

considerado para efeito do pagamento, sem que este valor compreende 

as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas dos 

encargos contratuais, despesas com notificações e custas processuais. 

Apesar de todos os esforços despendidos pelo requerente no sentido de 

receber a dívida, a requerida nega-se a saldá-la, razão pela qual foi 

notificado pelo Cartório Competente, ficando assim, devidamente 

constituído em mora. Ademais, insta salientar, com relação à notificação 

extrajudicial, que a mesma, quando encaminhada por Cartório de Título e 

documentos de circunscrição diversa do endereço do devedor não se 

torna inapta a comprovar a mora e tampouco prejudica o direito de defesa 

do mesmo. Face ao exposto, requer: a) concessão de liminar para 

apreensão do bem, inaudita altera pars, com a expedição do competente 

mandado de busca e apreensão do veículo, MARCA FORD, MODELO 

RANGER XLT 4X4, CD, CHASSI Nº8AFER13F72J238435, ano de 

fabricação 2001 e modelo 2002, cor prata, placa DFU0060, RENAVAM 

772078157. Efetivando-se a apreensão com quem quer que esteja o bem, 

devendo constar expresssamente do mandado, os benefícios do artigo 

172 e parágrafos, bem como as prerrogativas de uso de arrombamento e 

requisição de força policial, conforme artigo 842 do CPC. B) a citação do 

requerido, após a efetivação da liminar, facultando-se ao mesmo, dentro 

do prazo de 05 dias, pagar a integralidade do débito. c) seja o requerente 

nomeado depositário fiel do bem apreendido, na pessoa de seu 

representante legal, ou quem este indicar no ato da apreensão. d) 

requer-se também a concessão ao Sr. Oficial de Justiça, ds prerrogativas 

nos parágrafos 1º e 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. e) 

requer-se ainda a juntada do comprovante de pagamento da diligência do 

Sr, Oficial de Justiça. f) finalmente, requer sejam julgados procedentes os 

pedidos formulados, consolidando-se a posse e a propriedade exclusiva 

dobem nas mãos do autor. Dá-se à causa o valor de R$21.694,19. Nestes 

termos, pede deferimento. Cuiabá-MT, 26/03/2014.

Despacho/Decisão: Vistos..1. Intimem-se o requerido por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, a fim de que, querendo, venha exercer seu direito de 

restituição do veículo apreendido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, eis 

que o feito foi julgado improcedente, determinando a devolução do 

veículo.2. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 30 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.: 383159 Nr: 848-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE 

INFORMATICA E SEGURANÇA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 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: mario sergio marques - 

OAB:2157, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, Oscar 

Luis Oliveira - OAB:5588

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para, querendo, impugnarem no prazo de 

10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413576 Nr: 18664-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA MEIRE ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MS- 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDA MEIRE ALVES NUNES, Cpf: 

00531079180, 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: Por força do CONTRATO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS 

E CONDIÇÕES GERAIS PARA ABERTURA, A MOVIMENTAÇÃO, A 

MANUTENÇÃO E O ENCERRAMENTO DE CONTAS DE DEPÓSITO, BEM 

COMO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS SICREDI PESSOA FÍSICA, conta 

corrente 88239-9, firmado em 04/09/2014, a cooperativa autora concedeu 

ao requerido um limite de crédito em conta corrente no valor de 

R$9.000,00. No entanto, a obrigada pela dívida até o momento não efetuou 

o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pelo 

requerente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, 

de R$20.634,25, atualizado até 07/08/2015, oriundas do cheque especial e 

do cartão de crédito. Ainda, a contratação ocorreu pela requerida com o 

uso de sua senha pessoal e intransferível, conforme pode ser observado 

através do comprovante de disponibilização do crédito pelo extrato de sua 

conta corrente, onde também constam todas as informações da operação, 

bem como os encargos, de tal modo, que o limite foi utilizado e não 

contestado. Em face do exposto, requer: a) recebida a presente, seja 

determinada a expedição de mandado de pagamento, a fim de que a 

requerida venha a cumprir com suas obrigações, pagando a importância 

de R$20.634,25, que deverá ser acrescida desde 08/08/2015, até a data 

do efetivo pagamento, de correção monetária mais juros moratórios de 1% 

ao mês e multa contratual de 2%, sem prejuízo dos juros remuneratórios 

contratados, ou querendo, apresente os embargos que tiverem. b) não 

sendo efetuado o pagamento ou apresentados embargos, ou mesmo se 

rejeitados eventuais embargos que venham a ser opostos pela devedora, 

seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, determinando-se 

a expedição de mandado de citação da requerida para pagar a importância 

devida, acrescida dos encargos já dispostos, além das custas 

processuais e honorários advocatícios, sob pena de penhora e 

prosseguimento do feito. Protestando pela produção de provas por todos 

os meios em direito permitidos, dà-se à causa o valor de R$20.634,25. 

Termos em que, pede deferimento. Cuiabá-MT, 27/08/2015.

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, 30 de janeiro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431812 Nr: 2022-86.2016.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO BELMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LENILDO BELMIRO, Cpf: 02134508108, 

Rg: 16176561, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor concedeu ao requerido um financiamento no 

valor de $27.629,14, para ser restituído por meio de 60 prestações 

mensais sucessivas, no valor de R$697,76 cada, mais R$37,03, referente 

ao seguro do automóvel, somando o importe de R$734,79. e final em 

07/05/2010. tudo mediante o incluso CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO Nº35213770, celebrado em 07/05/2015. Em garantia das 

obrigações assumidas o requerido transferiu em alienação fiduciária o 

bem descrito no supramencionado contrato e a saber: MODELO FOX 

TRENDLINE 1.0 TEC. 8V 4P, CHASSI 9BWAA45Z4F4069071, MARCA 

VOLKSWAGEN, RENAVAM 01048779570, ANO/MODELO 2015, COR 

PRETO NINJA, PLACA MT/QBJ5154, MOVIDO ETANOL/GASOLINA. Ocorre, 

porém, que a parte requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar 

o pagamento das prestações vencidas de nº03/60 (vencida dia 

07/08/2015) até nº08/60 (vencida dia 07/01/2016, perfazendo a dívida o 

valor de R$6.080,37. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos 

pela lei 13.043/2014, constitui a mora do réu, por meio d notificação 

formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. Assim, a parte 

requerida está a DEVER ao autor a importância total de R$44.289,45, saldo 

devedor do contrato este (parcelas vencidas e vincendas) atualizado até 

o dia 18/01/2016, vez que não cumpriu o pactuado, nos termos da 

legislação específica. Desta feita, cabe ao banco credor o direito de fazer 

apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e sem seguida 

promover a sua venda, aplicando o respectivo resultado ao pagamento do 

débito de R$44.289,45, correspondente ao principal e acessórios da 

dívida. A consolidação da propriedade deverá ocorrer livre de ônus, o que 

inclui a não cobrança de quaisquer tributos, multas, diárias de pátio e 

outros encargos d responsabilidade do devedor, réu neste processo. Isto 

posto, requer a Vossa Excelência: a) conceder liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito retro, e uma vez efetivada a medida, a 

consequente expedição de ofício ao DETRAN para imediata retirada de 

quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao RENAVAM (IPVA, multa, 

taxas, alugueres de pátio, etc), anteriores à consolidação da propriedade, 

bem assim para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao banco 

autor ou a quem este indicar, igualmente anteriores à consolidação da 

propriedade. b) determinar a inclusão da presente busca e apreensão no 

RENAVAM para impossibilitar qualquer operação, sobretudo a venda do 

veículo a terceiro ou caso impossível RENAJUD seja feita através de ofício 
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ao departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e 

autorizando o recolhimento do bem pelas forças policiais, com imediata 

comunicação ao representante do credor fiduciário. c) determinar a 

citação da parte requerida para, querendo, no prazo de 05 dias, contados 

da efetivação da liminar pagar a integralidade da dívida indicada na 

presente inicial (parcelas vencidas e a vencer), acrescida dos encargos 

pactuados, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor 

total, hipótese na qual o bem llhe será restituído livre do ônus da alienação 

fiduciária e/ou para o prazo de 15 dias, sob pena de revelia, contestar e 

acompanhar a presente ação, até final decisão. d) decorrido o prazo de 

05 dias, após executada a liminar, e sem que a parte requerida efetue o 

pagamento da totalidade do débito, tornar definitiva a consolidação da 

prorpriedade, com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda 

em mãos do autor, tudo conforme disposição legal. e) a parte devedora, 

por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. f) requer seja arbitrada 

multa diária, a ser paga pela parte ré e até o efetivo cumprimento da liminar 

de busca e apreensão, na hipótese do descumprimento do §14. artigo 3º 

do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04. g) 

condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Dá-se à causa o valor de R$44.289,45

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.

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.

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA (CPC, art. 257, IV)

Várzea Grande, 30 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.: 445201 Nr: 9505-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

DOMENICO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201932 Nr: 12599-41.2007.811.0002

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, dentro do prazo legal, apresentar a 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292658 Nr: 12534-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDA 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016, Fábio José dos Santos - 

OAB:16.263/MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 Intima-se a parte Autora para, no prazo de 15(quinze)dias, querendo, 

apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314083 Nr: 10321-57.2013.811.0002

 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: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 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:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

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 

online > 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.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301581 Nr: 22332-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309013 Nr: 5003-93.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BEIRA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070-MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT11877A, PIO 

CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289561 Nr: 9115-42.2012.811.0002

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290365 Nr: 9985-87.2012.811.0002

 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: SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287261 Nr: 6582-13.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MARCELO TABORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo de 15(quinze)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ALVORADA LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

NORMA VIEIRA (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: 1000083-83.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ALVORADA 

LTDA. - ME, NORMA VIEIRA 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: 1000016-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE OLIVEIRA & CIA 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: 1000016-21.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: D. DE OLIVEIRA 

& CIA 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. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 7.412,99 (Sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa 

e nove centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Às providências. 

., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008506-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ELGER TOSCANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 
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Processo: 1008506-66.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: RENAN ELGER TOSCANO Vistos. 1. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID 11178342; 2. 2. Expeça-se o que for necessário; 3 3. Ás 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ APPOLARI (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: 1000769-12.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MARCIO LUIZ APPOLARI Vistos. 1. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID 6654974; 2. 2. Expeça-se o que for necessário; 3. Ás 

providencias. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-28.2018.8.11.0002

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)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (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: 1000313-28.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO, CAIO CESAR CESTARI PENASSO, GLAUCIA SANTA CESTARI 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução interposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – 

SICREDI SUDOESTE MT/PA, em desfavor de CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO, e OUTROS, requerendo o recebimento da quantia descrita na 

inicial. 2. Compulsando os autos, verifico que os devedores residem na 

comarca de Cuiabá/MT, conforme consta do título anexado 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
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